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PETRUS HISPANUS PORTUGALENSIS? 
ElEMENTOS PARA UMA DIFERENCIAÇÃO DE AUTORES 

RESUi\IEN 

José Francisco Meirinhos 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

En la Historia de la filosol"ía figura Pedro Hispano Ponugalcnsc como filósofo. médico. cienlÍfico. 
político y papa. Pero. (,Se trata de una o de varias personas·: El autor de este artículo estudia a!gunos 
aspec!os relacionados con la \'ida. la obra y la personalidad de Pedro Hispano. para distinguirlo de las 
pcrsonas con las que h a sido confundido. El autor distingue entre: I) Pedro I··Iispano. O. P.: 2) Pedro 
Hispano Ponuga!cnse: 3) Pedro Hispano. médico. al que algunos confundcn con Pedro Juliano. que fuc 
papa. con cl nomhre de Juan XXL 

ABSTRACT 

Thc pcrsonality nf Pctrus Hisp;mus Portugalcnsis (13th ccntury) is quite polifacetic: philosophcr. 
physician. scicntist. politician and popc. This gaYc rcason for confounding Pctrus Hispanus with ()thcJ 
pcople. Thc author of this aniclc studics some aspccts rclatcd with thc life. writings and pcrsonality ol" 
Pctrus Hispanus in ordcr to distinguish him l"mm thc peoplc hc has bccn conl"oundcd with. lhe author 
concludcs that thcrc are thrcc dil'fcrcnts pcrsons: I) Pctrus Hispanus. O. P.: 2) Pctrus Hispanus 
Portuga!cns.ls: 3) Pctrus Hispanus. pbysician. \\'horn some histor·lans confoundcd with Pctrus Julianus. 
who hccamc a popc \\"Ílh thc namc of .John XXI. 

Segundo a tradis:ão c a historiografia Pedro Hispano Portugaknse distinguiu-se na filoso
fia e na ciência médica. mas também na vida académica. política e eclesiástica. Embora este 
percurso de vida faça dele um dos vultos mais destacados do século XIII. o conhecimento da 
sua biografia está obscurecida por estranhas lacunas c também são inúmeras as perplexidades 
suscitadas pela comparação das obras que lhe são atribuídas. Conservam-se hoje cerca de-l-50 
manuscritos com pelo menos 37 obras diferentes atribuídas a Petrus Hispanus. para além de se 
conhecerem referências a outras seis obras hoje perdidas. Também é muito lacunar o conheci
mento desse corpus de grande diversidade temática. que abrange uma boa pane do campo 
científico medieval: lógica c filosofia. teologia e mística. zoologia e biologia. medicina e alqui
mia. para além de textos perdidos sobre a matemática, a física. a embriogéncse e a cosmolo
gw. Pelos dados biogrúficos documentados e conhecidos deveria concluir-se que esta extensa 
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obra teria sido quase toda escrita entre 1230/5 e 1250. Contudo. se olharmos para o conteúdo 
c para as orientações filosóficas de cada uma dessas obras. surgem imediatamente dúvidas 
sobre se tocL:1s teriam sido cscritcts por um só. ou por vários Pedras Hispanos. 

Em testemunhos ck alguns contemporâneos de João XXI podemos ler apreciações muito 
negatiYas da sua personalidade. mas os historiadores eclesiásticos sempre procuraram engran
decer a estatura intelectual deste papa. baseando-se em todas as referências a Petrus Hispanus. 
com quem é identificado. por mais vagas e lendárias que fossem. sem subn1cter estas fontes a 
uma crítica de validade. Tendo como ponto de partida essas reconstituições biográficas tam
bém a historiografia filosófica mais recente. com algumas excepções apressadamente rebati
das. praticou uma leitura concordista entre as obras que lhe são atribuídas. realçando semel
hanças por vezes apenas superficiais. com o objectivo ele conciliar cm um único autor aquela 
multiplicidade de obras c orientações. 

Apesar deste esforço "concordista" uma análise mais detalhada do "puzzle"' Pedro 
Hispano mostra como esta leitura tem sido construída sobre uma sucessão de hipóteses. que 
passaram a ser tomadas como ce11cza pelo autor ou autores seguintes. Talvez por isso. o dos
sier Pedro Hispano é excessivamente complexo e lacunar. o que justifica uma outra abordagem 
do probkma. que assente num princípio da nâo identidade de ali! ores entre os vários grupos 
de obras que lhe são atribuídas e que averigúe as diferen~·as entre os nírios personogens que 
parecem emergir da documentação até agora tida como testemunho de ickntidadc entre Pedro 
Hispano e João XXI. 1 Seguindo estas orientações neste breve contributo abordar-se-ú de uma 
forma sintética e problematízadora a vida. obra c pensamento de Peclro(s) Hispano(s). Assim. 
no ~ I são analisados os elementos biogrMicos documentados. que em verdade contr.:uiam ou 
são menos peremptórios que multas das interpretações e hipóteses tradicionais que deles têm 
sido feitas e que admitem a hipótese de estarmos perante vúrios c não um Pedro Hispano único. 
No* 2 caracterizam-se as obras. sua influência. e orientações filosóficas. elementos que ates
tam como tamb~m é problemática a tese do autor único. De acordo com esses indícios e com 
o intuito ele simplificar e resolver a "questão Pedro Hispano". propõe-se numa breve conclusão 
a distinção entre três personagens: Petrus Hispanus O.P .. Petrus Hispanus portugaknsis. Petrus 
Hispanus medicus. Apenas este último poderia ser identificado com o Petrus Julian i que veio 
a ser papa com o nome de Johannes XXI. 

L O PROBLEMA BIOGRÁFICO 

A 20 de Maio de 1277 morria em Viterbo o papa João XXI. cujo nome secular era Petrus 
Juliani, vitimado pela queda acidental do tecto dos aposentos que, segundo a tradição, manda-

Tin~ oportunidade de apresentar alguns aspectos da hipótesl' da rnul!iplicidade de autores em 19()2 no 
Scminario de Fi!osojlo Medicm/e de Alfon~o Maierü. dl' quem recdJi profícua~ orientações metodológicas que me 
incentivaram a prosseguir a inn:s1igação deste problema histórico-filosófico. Também tive oportunidade de expor 
~':'la hipótese na cátedra de Filosofia Mcdic\·al de 1\lário A .S. de Can·alho na Uni\wsidadc de Coimbra cm 199-J.. 
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ra edificar no palácio papal para aí se poder dedicar com calma aos assuntos científicos que 
desde sempre o haviam interessado. Esta morte súbita provocou uma forte impressão no ima
ginário medieval, que a interpretou de múltiplas maneiras. uns viram-na como um castigo para 
a conduta reprovável do papa. outros lamentaram o prejuízo que adveio para a cristandade com 
a interrupção de um papado promissor. 2 Estes primeiros cronistas coincidem em considerar 
João XXI um homem de ciência. que nasceu em Lisboa e que o seu nome secular era Petrus 
Juliani. Se não restam dúvidas quanto a estes factos, muitos outros marcos biográficos estão 
por determinar: data de nascimento. origens familiares. formação académica. universidades e 
faculdades onde estudou ou ensinou. identificação dos protectore~ pontifícios. percurso ecle
siástico e na cúria papal. etc. Por outro lado. nenhum documento coetâneo estabelece ou per
mite estabelecer de modo inquestionável a ligação entre o Pedro Hispano lógico, o Pedro 
Hispano médico em Si ena. o mestre Pedro Julião porta-voz do rei Afonso III de Portugal e 
deão ela Sé de Lisboa. Apenas parece incontestável que o deão e mestre das escolas de Lisboa. 
bispo eleito de Braga e cardeal de Túscu\o foi o papa João XXI. A associação do papa com o 
lógico c filósofo ou com o médico de Si ena t plausível mas indocumentada. para além de duvi
dosa se tivermos em conta o conteúdo das obras a conciliar. O melhor argumento para a tese 
do ··personagem único"' é a não existência de contradições cronológicas Jlagrantes entre os fac
tos conhecidos. mas também não podemos esquecer que dos séculos XII e XIII se conhecem 
ainda mal outros sete ou oito personagens diferentes. quer espanhóis quer portugueses. com o 
nome Petrus Hispanus c aos quais poderiam caber algumas das obras ou factos documentados.-' 

L' ma vez que também faltam outras informações seguras. conhecer a data de nascimento 
de Pedro tem sido considerado um ponto de partida sólido para a reconstituição da sua vida e 
para estabelecer uma cronologia das obras. Como não existem elementos seguros que permi
tam fixá-la. tem-se recorrido à formulação de hipóteses. nem sempre assentes cm factos com
provados. Nos estudos que antecederam a edição crítica do Tmctorus ou Swnmuloe !ogicales. 
a mais famosa c difundida das obras atribuídas a um Pedro Hispano. Lambert :\t de Rijk carre
ou abundantes elementos noYos. o mais importante dos quais era a datação de um comentário 
a essa obra realizado cm Toulouse por mestre Guillelmus Arnalcli entre 1235-1244. daí se 
deduzindo que o hocwtus tinha sido escrito alguns anos antes.--1 Assim. De Rijk situou a com-

2 Sobre estes múltiplos testemunhos. Ycr Ross1. Paolo: <'Pietro lspano nel giudizio dei cronisli conlempora-
nci». in f:'studos fwlionos cm Porrup,uf. 14-151 1055-56) .+-17. ou FERREHL\. Jo5o: dmponâncitl hi~lórico-filosófi· 
ca de Pedro Hispano no conlexlo lb Escol:í~ticl". in Lcopo/dimwm. li ( 108.+ J 0'.L li O {dr. 90-100 e notas). O papa
do de JoJo XXI foi geralmente yjqo de forma pouco Ln-orúvd. para um exemplo recente 1·cr: FUCIIE. :\.: alJn pape 
portugais: km XXI { 1276-1277)>•. in Congresso do numdu ponugufis. n1l.!! (pp. 663-67.1-J Li~boa 1\J-1-0 

3 Sobre os homónimm de Pedro fbp:mo. 1\:r as PP- ó-7 do artigo de Rossi (cil. nota anterior) c o estudo de 
Po\TES. J. l\1. da Cruz: «A propo~ d·un ccntenaire. Une nouvellc monographic sm Pclrus 1\ispanu~ Ponugaknsi~. 
lc pape km XXI (':·1277) cst-cllc lhe:cessairc·:,. in Rechcrchcs de 71réo/ogic Ancicnnc c! Mciifilira/c. -l-1 ( 19771 220-
230 

-l RIIK. Lambcn i'd. de: Pun1 or Smi.\'. Tractatus. Collcd :\jiallwds Summulae logicaks. First Cri!ícol 
LhrionjúJm rire ManuscripH. Van Gorcum. Asscn 1072. p. XC\'. onde se remele para RuK. Lamben 111. de: «Ün thc 
Genuine Tex1 or Peter\ Summu!c !ogicn/es. IV: Thc Lcoura Tmcimtwm by Guillclmus Arnaldi. !\htster of Arts at 
Toulou~c ( 1235-4-IJ. \Vith a Note onthe Date of Lambert of Auxei-rc·s Sitll!lllilfc». in \'imritliil 7 ( IS\69} 120-162. 
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posição da obra na década de 1230 e logicamente retrodatou o nascimento de Pedro Hispano 
para cerca de 1205.5 revendo assim todas as cronologias que habitualmente situavam o nasci
mento de Pedro por volta de 1:220. Esta ··antecipação" do nascimento de Petrus Hispamts era 
fundamental para poder integrá-lo no curso de vida testemunhado por inúmeros documentos 
descobertos em Si ena e em Portugal, os quais atestam factos posteriores a I 245 e no contexto 
dos quais não cabe a redacção do 71-ocwtus. que. portanto. deveria ter ocorrido antes. i'v1as. 
recentemente R.-A. Gauthíer mostrou no prefácio à edição do comentário de Tomás de Aquino 
sobre o Pcri henneneias que o coment;irio de Arnaldi ao Tmctotlls contém uma citação literal 
de Tomás de Aquino (citado como «expositor>') e de Egídio de Roma e que. punanto, foi escri
to no final do séc. XIII. 6 Também os comentários de Roberto Anglico. que de Rijk localizava 
cerca ck 124-0. não devem ser anteriores a 1270.7 Com esta descoberta. ficou infinnada a hipó
tese fundamental de de Rijk, e ficou-se ele novo sem um demento que permitisse apontar para 
uma data de nascimento de Pedro Hispano c para o início da sua carreira académica.s Por isso, 
embora se saiba que o Petn1s Juliani. que foi papa sob o nome de João XXI. morreu cm 1277. 
dos dados conhecidos apenas se poderá propor que terá nascido entre 1200 c 1220. 

Os elementos disponíveis para uma reconstituição biográfica. são as poucas referências 
internas das obras ou os documentos onde se regista o nome de Pedro Hispano. os quais 
pro\'~111 dos cartórios ou chancelarias das instituições de poder a que ele (ou os seus homóni
mos) esteve ligado: a universidade. o poder régio português. a cúria papalY 

Lê-se no final da Scientia li h ri de unimo: <<Eu. Pedro Hispano Portugalense. doutor em 
artes liberais. regente da sublimidade filosófica. honra da faculdade ele medicina e profícuo rei
tor. decidi compor esta obra principal sobre a ciência cb alma,>. 10 Esta auto-descriçiio é muito 
interessante porque evoca uma preenchida carreira universitária e porque identifica compre
cisão os domínios científicos em que decorreu: artes liberais. filosofia e medicina. Por estas 

estudo onde são editadas extensas passagen~ tio comcnt<írio de Arnaldi. Ver também os antctiores estudos desta 
série. publicados por Jc Rijk na mesma tnista. 

5 IDDL Tmcloll/s. p. XXX. 

6 G.\FI"I!IER. Rcné-Antoine: «Préface>). in: Sancti Thomac de Aquino. bposirio libri pcrycrmenios. Opera 
Omnia. t.l" I. Comissio Leonina-Libr. Philos. J.Vrin. Ronu-Paris 1989. pp. 52"-53 '. Apc~ar desta descoberta, 
Gauthier não põe ern causa a atribuição do Tmcronts a Pwus Hispanus-!ohannes XXL 

7 !DE.\L ihidem. p. 52* e 56". 
8 Apesar do estudo de Gauthier. de Rijk repetiu de modo lacónico as suas dataçôcs anteriores na introdução 

à L'dição da outra obra lógica de Pedro Hispano. cfr.: PETER OF SPA!.\' iPerms Hispwws Porrugolensis) 
SyncategoreumaJa. First Critica! Edition \\'Íth an lntroduction and Indexes by LH DE RllK. \\'ith an English trans
lalion by Joke SPRCYT. E.J. Brill. Leiden 1992. p. 9. 

9 Um estudo de alguns destes documentos relacionados com as acti\·idades político-L'desiáslicas de Pedro 
Hispano encontw-sc cm A\TL','\tS José: «Ü percurso c o pensamento político de Pedro Hispano. Arcebispo eleito 
de Braga c Papa João XX h. in: IX Centenário du dcdicoçâo da Sé de Braga. Vol. 11/1 {pp. 125- 18-1-L Cabido da 
Sé de Braga. Braga 1990. 

lO ,,Ego igitur Petrus hispanus Ponugalensis. libcraliurn artium doctor. phylosophicl' sublimitatis gubernator. 
medicinalis facultatis decor. ac proficue rector. in scientia de anima decreYi hoc opus prccipuum componendum». 
Scientiu ... Xl\1 8. p. -1-98, L'diçào de ALO.'\SO ALO'\SD. /\L Pedro Hispano. Ohms Filos<~{!úis L Scienlio /ibri de 
animo (Libro.'i Pensamil'nto -1-) Juan Flors Ed .. Barcelona 1961. 1" cd. 



PETRUS HISPANUS POIUUC:1LENSJS:1 ELEMENTOS PARA UNA DIFERENC/AÇ:\0 DE AUTORES 55 

razões tem sido tomada como argumento da unidade das obras e percurso atribuídos a Pedro 
Hispano. Infelizmente nada nos é dito quanto aos lugares onde essa carreira se desenrolou e 
com facilidade se associa este trecho ao papa João XXI, que estudou em Paris, porque o pró
prio o diz na bula F/umen aque vil·e de 28 de Abril de 1277 (portanto posterior à famosa con
denação de 219 teses pelo bispo Tempier) dirigida ao bispo de Paris solicitando-lhe que inda
gasse certos erros que se ensinavam na Universidade da cidade: «tendo vivido nos seus lares 
[de Paris] durante muito tempo. desde os tenros anos, aí nos dedicámos com diligência ao estu
do das várias ciências e permanecendo por muitos anos junto do curso do rio provámos as 
libações saborosíssimas dessas mesmas ciências)>. 11 Que Pedro Hispano esteve ligado ao meio 
universitário é inclubitúveL pois as obras que lhe estão atribuídas têm origem em lições profe
ridas ou estão ligadas aos modelos da tratadística ou do ensino universitário medieval. mas afi
nal esta condição é comum à generalidade das obras elo século XIII sobre os mesmos temas. 
Por outro lado, estas mesmas palavras ela bula poderiam ter sido ditadas por ou sobre quem 
nunca escreveu qualquer obra. 

A escassez de informações biográficas seguras não permite esclarecer várias questões 
importantes: em que anos decorreram os estudos referido? quem foram os seus mestres? foi 
mestre de artes em Paris? foi aí que estudou medicina? em que universidades ensinou? etc. Se 
exceptuarmos os comentários médicos (que terão sido compostos em Siena entre 1245 e 1250). 
desconhece-se em absoluto onde, em que condições e em que contexto escolar as outras obras 
foram produzidas. 

Sobre Perms Ysponus conhecem-se cinco documentos anteriores a 1250. todos de Siena. 
Itúlia. O primeiro é um curioso e mundano documento notariaL datado de 11 de Janeiro de 
1245. no qual «mestre Pedro médico. chamado Hispano (magister Petrus medicus. qui dicitur 
Yspanus)» se compromete a pagar uma indemnização de 50 libras ele Siena a lvlaria ele Ruberto 
se faltar à promessa ele não a ofender. Ao certo não sabemos o que fazia Pedro Hispano em 
Siena. mas como uma das testemunhas elo acto é Ranieri Caccianievi. reitor do Hospital da 
Scala. não é de descartar que Pedro aí exercesse alguma função médica. É apenas uma hipóte
se que já fosse professor no s!udiwn comunal fundado no ano anterior. Por um outro docu
mento. ele 1248. o mesmo Pedro vende uma magnífica Bíblia ornamentada e hem encaderna
da, o que parece indicar que estaria cm dificuldades económicas. Um documento comunal de 
1248 testemunha pagamentos que lhe foram feitos como professor do srudium. mas não sabe
mos se Pedro Hispano se encontrava em Siena como prático de medicina e terá então sido con-

li <dn illius namquc laribus ab annis tcncris Jiucius ohvcrsati rariis scicncíis inibi studiosl' vacabimus ct per 
anno~ plurimus SCL"liS dccursus sedentes ips<lrtl111 sapidissima cmumlibamcnt<l guqa\'Íillll~». cd. c traJ. cm S\. A. 
Morcira de: \<Pedro Hispano c a crise de 1177 da uniYersidadc de Paris». in Boletim da Bihliorem da U!úl·ersidadc 
de Coimhra.11 ( 1955) 213-1-J.l. cf. p.138. Ncstl' estudo inclui-sc a edição c tradução das bulas dc João XXI rela
cionadas com a condcnação de 7 de t-.'larço de 1177. Quanto a mim esta bula de 18 dc Abril de 1177 é uma n~cla
boração litcníria (c portanto nunca cxpcdida) pelo notário papal Bcran..lo de Nàpolcs. da bula l'twiada cm 8 de 
Janeiro de 1277 ao bispo Tcmpicr. a única relacionada com a condcnaçào de 7 de M;uso de 1277. A ser assim. pode
ríamos perguntar-nos sc a referência tt:m algum valor auto-biográfico. ou se constitui um mero ornato literário. ou 
s~ exprime algo que Bwtrdo sabia sobrl.' a \"ida do papa. 
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tratado como professor. ou se se deslocou para a cidade atraído pela nova Universidade, fun
dada por volta de 1240, onde se ensinava gramática, dialéctica, direito civil e medicina, Em 
Abril de 1250 é remunerado pela Comuna de Siena por ter realizado uma consulta médica, e 
em Junho do mesmo ano recebe honorários pelo magistério no Studium. 12 Esta Universidade 
de Siena é. assim. a única a que comprovadamente sabemos que esteve ligado como professor 
um Pedro Hispano. e tudo indica que este aí tenha escrito pelo menos a maioria dos comentá
rios de medicina que lhe são atribuídos, 

Nas biografias de Pedro Hispano também é habitual uma referência a ligações cíentíllcas 
com a corte do Imperador Frederico IL fundamentadas numa dedicatória de autenticidade con
testada.1·' mas. para além de referências muito indirectas no De oculo, nenhum escrito ou docu
mento indicia esta ligação. O certo é que este Petrus Yspanus médico ensina em Síena no perí
odo em que a cidade está sob a soberania do imperador Frederico II e. curiosamente. o último 
registo ela sua presença em Siena é de Junho de 1250. exactamente o ano ela morte do 
Imperador." 

A partir desta data surge abundante documentação portuguesa sobre um Magister Petrus. 
umas vezes chamado Julian i e outras designado pelo seu cargo de Deão ela Sé de Lisboa. ou 
por outros inúmeros cargos que acumulou. Convém assinalar que neles. nunca é referido como 
«medicus)) ou como <<Hispanus)), nem nunca é assinalada uma qualquer ligação com Itália ou 
com universidades francesas. Trata-se de documentos associados a actividades eclesiásticas e 
relacionadas com o poder político e eclesiástico em PortugaL l.'i 

Em um documento de li de Junho de 1250 (portanto do mesmo mês do último documen
to de Siena.1) emanado das Cortes nacionais reunidas em Guimarães. é refetido ((Mestre Pedro 

!2 crr. N.J,RDI. Paolo: «Comune. lmperio e papato allc origine dcll'insegnamcnto unil·ersitario in Siena 
(!2-J.0-!275))). in BHI!elino Senese di Storía Pau·ia. <}0 (1<}8-J.)50-9-J.. sbd. pp. 65 e 70. 

!3 No prd;ício ao De regimcnsonitatis. que se consen·a no manuscrito London. B.ivl.. Har!cian 52!8(H) lê-
se: <<Epistula l'v1agistri Pctri Hispzmi missa ad !mpcralürem Fridericurn super regímen sanitatis./ Suo domino pre 
cunctis mona! i bus mctucndo Frederico Romanorum !mperatori fontis Pegasei liquore instructo iv!agister Petrus 
Hispanus eius alumpnus scncx !corr.: scncnsis} anis medicine professor seipsum et opus conseruandc rcciperc sani
tatis.» Em nenhum dos outros manuscritos que contêm a obra se lê este inicio do pref~ício. cf. Obras Médicas de 
Pedro Hispano. Prcf.. introd .. trad. c notas de lv1.H.R. PERE!R.·\ (Acta Uni1·crsitatis Conimhrigcnsis) Coimbra !973. 
p. -t-17 e cf. pp . ..t36-..t37. Charles H. Haskins. que \'árias 1·czes repetiu a ligação de Pedro Hispano com Frederico 
11. também du,·idou da autenticidade deste prefácio. no artigo <<Latin Litcraturc under Fredcrick !!>,.círculo cultu
ral onde inclui um «Petrus Hispanus (!ater Pape John XXI). íf we acccpt the doubtful ascription in Harleian ivts 
52! S. f. 1: Epístola magistry Petri Hyspani missa ad impcratorem Fridericum super regímen sanitatis,, (HASK!\'S. 
Ch. H.: Studíes in i\1ediaeral Cufllrre. Frederick Ungar Publishing Co .. New York 1929. p. 131 ). 

14 Cfr. N.ARDI. P.: «Com une. lmperio c papato ... >>. ar/. c ir. pp. 69-76. Este estudioso é muito cauteloso na 
identificação do Petrus Yspanus médico cm Siena com o papa João XX!. porque os documentos de Síena nunca o 
mencionam como Petrus Ju!iani c porque nehuma outra fome pmaerior refere a sua passagem por Si ena. Ao mesmo 
tempo c com todo o realismo. considera que é ainda mais árduo defender que se trata de per5onagem distinto e 
reconstruir a sua biografia com base na documentação conhecida (cf. p. 73). 

15 Podem encontrar-se estes documentos em: S:\. Artur Moreira de. <.:<Primórdios da cultura portuguesa". in 
Arquiros de História da culwm portuguesa. !ll (1966) sbd. pp. 59-9-J.. doe. 39-59: e em C\E!RO. Francisco da 
Gama. «NO\'OS elementos sobre Pedro Hispano. Contribuição para o estudo da sua biografia,,. in Rerísta 
PortuRuesa de Filo:wfim> 22 ( 1966) 157-173. 
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Julião, deão de Lisboa e arquidiácono de Braga». 16 Este documento, onde é citado com vários 
títulos, atesta a proximidade de Pedro com o rei Afonso lll, que nessas Cortes o apresenta 
como porta-voz para dialogar com os representantes do clero com quem estava em conflito. É 
no mínimo estranho que pouco tempo antes, em Siena, sobrevivesse com manifestas dificul
dades e de repente apareça em Portugal com sólidos privilégios e rendas e protecção real. Nos 
anos posteriores a 1250 será mencionado em diversos documentos (por exemplo nos actos 
relacionados com as Cortes nacionais de Leiria em 1254) onde surge sempre ao lado do rei 
Afonso IIL que em 1257 o apresenta para prior de Santa Maria de Guimarães. o mais rico e 
rentável priorado po11uguês de então. Como o detentor da renda não a cedia. Pedro envolveu
se numa longa disputa pelo usufruto desses rendimentos. que apenas seria resolvida na cúria 
em 1273. Num documento relacionado com este caso insere~se uma apreciação muito lauda
tória e em retórica curialística sobre Pedro Julião. escrita pelos cardeais de S. Maria in 
Cosmeclin e de S. Cosme e Damião. árbitros na contenda sobre o usufruto elos benefícios da 
Igreja de Santa Maria de Guimarães. Nesse parecer. citado numa Bula de Urbano IV de 28 de 
Outubro de 1263. dizem os cardeais: «Ü suave odor da vossa fama. que se desprende do dom 
de eminente ciência. dos méritos da vida. da múltipla probidade e do estudo das vossas louvá
veis acções. enche com sua fragrância a casa de Deus ( ... )» e acrescentam que conhecendo «a 
vossa eminente ciência elas letras, a gravidade elos costumes. a pureza de vida c outros méri
tos)). dão provimento ú súplica ele Pedro Julião. aceitando ainda que mantenha «na Igreja ele 
Lisboa. o magistério das escolas e o deado, bem como os benefícios que mantendes noutras 
igrejas}>. 17 Neste documento. dirigido a «Magister Petrus Juliani ... archidiacono Bracharensi>> 
e que o papa considera «venerabilis>>. vemos emergir uma personalidade ciosa de privilégios e 
que luta e apela tenazmente pela sua conservação. sobre a qual não são referidas actividades 
académicas nem a fama de obras escritas. 

Entretanto. a relação com o rei Afonso III parece ter sofrido um forte revés quando. por 
volta de 1259-60. Pedro Julião disputou e perdeu a eleiç:to para bispo de Lisboa. com a escol
ha do cabido a recair sobre o mestre-escola Mateus. um leal partidário do rei. Também neste 
caso Pedro recorre para o papa, solicitando a anulação ela eleição por pretensas intromissões 
abusivas elo poder secular no processo. Terá sido este o motivo que o leva em 1261-62 ú cúria 
pontifícia. em Anagni. onde o diferendo viria a ser resolvido por volta ele 1263 com a confir
mação ele mestre ]\'latc:us como bispo de Lisboa. sendo Pedro nomeado seu sucessor como 
i\·Testre-escola ele Lisboa. 1 ~ Desconhece-se se dirigiu mesmo a escola catedralícia de Lisboa e 
quais as medidas que possa ter tomado com vista ü constituição ou promoção de estudos. até 
porque desde o início dos anos 60 nos surge em Itália. cada vez mais embrenhado em activi
dades da cúria pontifícia. Em 1272 viria a ser eleito arcebispo de Braga. por decisão unânime 

16 ln S.\. A.l\1 .. <<Primórdios ... ». o r/. cil .. pp. 50-60. 
17 Esta hula (com tradução de 1\1. Pinto de Meneses) encontra-se em S..\ . .-\. l\·loreira de: «Pedro Hispano. 

prim da Igreja de Santa 1\laria de Guimarães c arcebispo da Sé dc- Braga». in Bihlos }() (1t)5-!-) 1-2-1 (c L pp. 10-15). 
18 A c~\c cargo se r..::fcrc-m jà os Cardeai.c: no cxccno rdcrido na nota amcrior. Sohrt.: estes factos 1'\:r: 

A:.:Tr\'ES. L «O percurso c o pc-nsamcnto político de Pdro Hispano .. .». orr. c ir .. pp. I 36 e ~cgg. 
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do cabido, mas não foi consagrado, certamente porque estava fora do país e porque pouco 
depois foi elevado a cardeal de Túsculo cm Itália. O período 1250-1273. no qual o seu percurso 
está bem documentado. foi de grande actividade política. mas não se lhe conhecem activida
des científicas ou académicas. Deve ser J\~alçado que nestes documentos Petrus Juliani nunca 
é citado como médico c nunca são feitas referências nem a obras que tenha escrito. nem a ante
riores ligações com universidades. 

Contrariamente ao que sempre se disse. mais do que o prt~stígio científico. que nunca é 
atestado pelos documentos. devem ter sido os litígios pela eleição para bispo de Lisboa c pelos 
benefícios do priorado de Santa ]vlaría de Guimarães que levaram Pedro Julião à cúria ponti
fícia a partir de 1261. As primeiras referências aparecem nos registos papais de Alexandre V 
são de !260 e estão relacionadas com a disputa do bispado de Lisboa. mas não é certo que 
Pedro já estivesse na cúria. 19 A sua intervenção como testemunha de decisões papais ou cardi
nalícias é atestada por grande quantidade de documentos a partir de 31 de Dezembro de 1261. 
nos quais surge quase sempre directamente associado à família curial do cardeal Ottobono 
Fieschi, que podemos considerar seu protector. que subiu ao só!io pontifício como Adriano V 
em 1276. c ao qual o próprio Pedro Julião haveria de suceder. 

Em estudo recente Paravicíni Bag\iani chamou a atenção para o infundado de duas afir
mações constantemente repetidas. Contrariamente ao que sempre se aceitou e repetiu. não 
existe qualquer documento que ateste que Pedro foi médico na cúria pontifícia. nem de Urbano 
IV nem mesmo de Gregório X. Segundo outra antiga opinião. teria escrito o receituúrio 
Thesaurus JHillpemm na cúria quando :1rquiatro de Gregório X. mas esta hipótese também 
carece de fundamento. até porque nenhum documento o refere nesta função.~11 Conviria 
começar por averiguar quando começou a ser afirmado que Petrus Juliani era médico. Mas. 
também aqui uma hipótese plausível é que se trate de uma associação de nomes algo tardia. 
fundada em vagas memórias e tradições orais difusas que permitiram que o comum etnónimo 
"Hispanus" fizesse assimilar em um indivíduo a biografia de dois ou mais personagens com
pletamente diferentes. 

De qualquer forma. mesmo que o seu papel como médico da cúria tenha sido reduzido ou 
nulo. a carreira eclesiástica ele Petrus Juliani será fulgurante c bem sucedida. Gregório X eleva
o em 3 de Junho de 1273 a bispo cardeal de Túsculo, Itália. Nesta condição assiste em 1274 ao 
II concílio de Lyon. Em 1276. na sequência de uma série de quatro curtíssimos pontificados. 
Pedro Julião seria eleito papa por um colégio de sete ou oito cardeais reunido em Yiterbo. 
escolhendo para seu nome João XXI (um pequeno erro de contagem. pois nunca houve um 
papa João XX). 

19 Cf. P,.\R,\\'JCJ:-:1 B,\Gl.l .. \:-:1. A : «l\ll'dici c riccttc mcdiclw alla cone papak dei duccclllo». in !DE~ I: Medicina 
c scicn:::e dei/a nolura ofla cor/e dei papi ne/ ducccnto (Biblioteca di "ivlediül'\'O latino" -l-l CISAi\t Spoll'to 19YL 
p. 28. 

20 Para tudo isto cfr. P .. \f\..WIC!:\1 BAGUA.'\!. A.: Medicina e scicn:::c de/la nolura .... pp. 28. 32. 78. etc. Em 
outros cswdos publicados pdo mesmo autor cm datas amcrior.:-s c reunidos neste \'Olurnc. é ainda aceite a tradição 
que tpma Pedro como ilrquiatro de Gregório X. cf. pp. 106. 2-13. etc. É prcssuposlO cm IOda~ as refcr~ncias que João 
XXI,l é o famoso médico P.:.'dro Hispano. também autor de obras lógicas c filosóficas. 
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Durante o seu pontificado João XXI não descurou nenhum dos instrumentos de exercício 
do poder político: deliberações, diplomacia, governo, preparação da "guerra justa".21 Fiel ao 
espírito do concílio de Lyon II e ao projecto ecuménico de Gregório X, prosseguiu os esforços 
de unificação da cristandade empenhando-se em três frentes: pacificação dos litígios entre 
casas reais. realização de uma cruzada para reconquista de Jerusalém, negociações de unifi
cação com a Igreja cristã do Oriente. 2~ Iniciativas interrompidas ou adiadas devido à sua morte 
inesperada. 

O nome de João XXI ficaria ainda negativamente ligado a um dos grandes pontos de vira
gem ela filosofia no século XIII. De facto, a condenação de 219 proposições pelo bispo de Paris 
ern 17 de Março ele 1277. teve origem numa curta bula, onde o papa solicitava um re/arôrio 
detalhado sobre erros e doutrinas contra a fé ensinados em Paris.~·' Contrariamente a uma hipó
tese de Grabmann que Calicbaut rea\çou,14 a seu tempo acolhida por Gilson~ 5 e tantas vezes 
repetida.~6 João XXI não terú pretendido censurar e silenciar teorias do conhecimento adver
súrias das suas. mas apenas obter informações. Aliás, aquela interpretação do papel~ do papa só 
surgiu depois ele se conhecerem os textos psicológicos descobertos por Grabmanry': Pelo texto 
da bula <d<.e!atio nimis implacida ... » de 18 ele Janeiro de 1277 depreende-se quG' ao próprio 
papa teria sido feito um relato prévio. que o induziu a solicitar a realização daquela inquiriçâo 
episcopal na Universidade de Paris. Tudo indica que o acto ck condenação foi da exclusiva ini~ 
ciativa elo bispo Tempier c da sua comissão, que ultrapassou o mandato do papa. que não lhe 
dera esses poderes. 

Como já se referiu acima. segundo a tradição. João XXI mandou construir uma nova ala 
do pal<icio papal de Viterbo para aí se dedicar com calma ao estudo. mas. por acidente ou aten
tado. o tecto desses aposentos ruiu quando lá se encontrava e atingiu-o. vindo a morrer seis ou 
sete dias depois. em consequência dos ferimentos sofridos. Este e outros factos viriam a amal
gamar-se nas narrativas da morte de João XXI, que oferecem todo un1 panorama da mental i-

21 v~r o~ resumos (j;)~ bula~ d~ loh:umcs XXI cm PmTI!:\ST. A.: Rcsesw JH!nl{/íntrn mnwnom. t. 11 (pp 
1710-1718) R. Dccker. Berlin 1875. Uma cdi~ão parcial Jo buLírio encontra-se cm Les rcgis1rcs de Jcon XXI. 
Publiés par L C.-\lJIER. in: Lcs regísrrcs de Gn;gum' X.. SIIÍrís d11 Regi.Hrc de .leun XXI (BEFAR) Ed. :\. 
Fo111cmoing. Pat·is I 898 c (Índices:) 1960. 

11 Ver o e~tudo de r\. Fliche. c1t. supn1n. 2. 
23 Bula editada na p. 234 de S .. \. Mtur i\lorcit·a de~ «Pedro lli~pano c a crise de 1277 ... ». ar!. cir. c no 

Carru!oriurn Unirnsi1u1is Purisicnsis. l. I (p. 5-1-1 l. Paris 1889. Quanto à existência de uma segunda bub \'CJ' supra 
n. 11. Sobre o papel rcsidu;d de João XXI n:1 condenação de 1277 \W: 1-IJSSETTE. Roland: fnq1the .wr lcs 2}1) oni· 
eles condumnés t! Paris /c 7 11wrs 1277 tPhilmophcs m~diéYaux 221 Publication.' Uni\·ersitaircs. LouYain 1977: l' 

Bl.-\:\Clll. Luca: // 1·cscom c ijilosojici. Ln condanna parigina dc/1277 c l'crollnow dcfl'orislo!cli.\'1!111 sco/uslico 
tQuodlihct 6) Luhrina editorc. lkrgamo llJlJ(J. 

2--1- C..\t.LEllAL'T. r\ndr~ P. (0Fi\ll: ''kan Pecham. O.F.M. ct l'augustinisme. Apcrçus Historiqu~s (1263-
12S)J,,_ in :irchinrm Fronciscmwm Húwricum 18 ( 1925) -l--1-1 --!7 2. c r. pp. -1-5-l--161. 

25 GJLSO\. Étícnnc: ,,Lei somcc~ g1ú·o-arabes de l'augu~tinismc a1·iccnni~íHl\». in Archircs d'lrinoirc doe· 
lrinule elliuérairc du Jlo\·en-Agc. -l ( IS\29/30) 5-1-lS\. cfr. pp. 105·107 trceJ. do estudo: Vrin Rcprise. Paris 19S6l. 

26 Um exemplo receme poderá cncnmrar-sc na oposiçào esquemática entre Siger de Brabante filósofo c 
Pedro Hispano não-filósofo. proposta no hrcYe artigo de Lmu:.-\. A. de: ,,PiclTe d'Espagne. X!!!.e siCcic (Petrus 
llispanm Portugalcnsis>>. in 1-lt'IS\L-\.\. Dcnis (dir.J f)iuionrwiredcs j!hi!osophcs. Hll.ll rK-lJ. PUF. Pari~ 108-1- (pp. 
206-l-2065). 
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dade popular medieval sobre a ciência e os cientistas. Forma-se uma verdadeira lenda negra de 
um papa nigromantc. que se julgava destinado a um longo pontificado. porque se vangloriava 
de deter os conhecimentos que lhe garantiam o prolongamento da vida. mas que seria fulmi
nado por uma morte violenta e diabólica. castigo para a soberba e a imoderação ele um homem 
que se dedicava a práticas obscuras. em busca da juventude eterna. 27 Soberba inconsciente e 
herética. como conta o cronista Sifrido. para quem o papa estaria a ditar 11111 certo filn; heré
tico e pelTerso quando o tecto, ferindo-o com tal gravidade que cinco dias depois morria dizen
do constantemente «que acontecerá o o meu lin·o :; quem terminará o meulil'rr/!»28 Ignora-se 
que obra estaria a escrever. é mesmo improvável que escrevesse qualquer obra de ciência. mas 
a referência é elucidativa como exemplo ela imagem negativa que se formou sobre a persona
lidade deste homem que atravessou o século XIII acumulando prestígio e rendas e que com 
saber c habilidade se m:.mteve sempre no centro das instituições de poder elo seu tempo.2

'! 

Estes breves elementos mostram-nos como a historiografia se tem apoioado cm acumu
lações e associações. por vezes ousadas. para construir uma biografia para Pedro Hispano. afi
nal repleta de lacunas. A reapreciação dos documentos torna plausível a dispersão por vários 
personagens dos factos que até agora têm sido atribuídos ao Pedro Hispano que viria a ser papa 
João XXI. No entanto. apenas uma mais minuciosa análise elos documentos e a reconstituição 
dos mecanismos de repetição da historiografia petrínica poderiam conduzir a conclusões defi
nitivas.-'0 É uma hipótese que o enaltecimento científico de João XXI. realizado pelos escrito
res eclesiásticos. seja uma compensação para a impressão muito negativa que a sua personali
dade e acção pontifícia deixaram nos seus contemporâneos. Com os séculos. à medida que 
aqueles aspectos negativos vão sendo "explicados .. vai emergindo um João XXI de crescente 
envergadura intelectual.:> I A estratégia para o fazer foi precisamente acumular em um único 
Pedro todas as atribuições de obras dispersas por múltiplos manuscritos e edições. Ora. a aná
lise das obras contribui com outros argumentos para a dissociação de autores. 

17 Esta imagem ncgatiYa (k JoJo XXI foi 5ohretudo transmitida pelos cronistas c historiadores dominicanm. 
tah·cz aga~tados pelo cnnllYirncnto do papa na condenação de 1277. a qual atingiu directamente o dominicano 
Tomás de Aquino c os seus seguidores. 

28 Sifi·idi preshyteri de Balnlwsin His10ria ltnircrsa!is ct Compcndium hisroriamm. cd. O. Holder EGGER. 

Monumenta Germaniae !-listorica. 1. XXV. Hannon~r lt\80. p. 708. 
29 A lenda negra de João XXI foi aproYeitada com engenho literário no "thrillcr'. de Roherto V .. \CCA Di o c i/ 

compittlcr que tem como personagem central o papa lógico. médico c alquimista ted. Fabbri-Bompiani. Milano 
1984: trad. port. Deus c o computador. cd. Afrontamento. Porto 1986). 

30 .-'\nalisci estas repetições c citações acríticas na historiografia pctrínica a propósito da atribuição do comen-
tário à Phisiognomia. que nào lhe pertence mas que é sempre citado para mostrar os interesses científicos c natura
lísticm do papa. cf. ~1EIRI.'\ttos. J.F. <<A atribuição a Petrus Yspanus das Sentcmic super fi/no de J!hysonomia de 
Guillclrnu~ Hispanus. no manuscrito Vaticano. Urb. lat. 1392». in Mediacra!ia Textos e es1udos 7-8 ( 1995) 329-359. 

31 Para o compro\'ar \'Cjam-se as opiniões dos seus contemporâneos SJFRIDO (cit. supra n. 28). MARTI\'HO 
PoLO\'O (cit. ini'ra n. 41) c RICOGALDO DE FERRARA (cit. infra n. 45) e confrontem-se com as de PLATI\.·\ (Vitae pon· 
r{flcum .... Nuremberga 1-1-81. p. 18-1-a). GES,'\ER (Bíhli01heca Unirersalis .... Tiguri 15-l-5. pp. 5-l-9-550). ~·hcEDo 
(Lusirania !njida!o et Purpumla .... Parisiis 1663. pp. 36-58). PAL\TJO (Gesw PonltJicum Romanorwn.. l. li!. 
Venctiis 1688. col. 73-78. onde explica a lenda negati\·a). EGGS (\fitae. res gcslac. Pont{flcwn Romanumm. 
Coloniac 1718. pp. -1-78--1-81 ). MAC!l.-\DO (Bibli01hcca !usiwna. 1. !L Lishoa 17-l-7. pp. 559"562). etc. 
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2. AS OBRAS COMO PROBLEMA 

Durante muitos séculos o nome de Pedro Hispano andou apenas associado a obras de lógi
ca como as Summulae logicales, ou de medicina como o Thesaurus pauperum. O panorama 
alterou-se radicalmente quando, por volta de i 920, Martin Grabmann realizou uma missão de 
estudo em bibliotecas espanholas e reparou nos manuscritos 1877 e 3314 da Biblioteca 
Nacional de Madrid, onde existem obras atribuídas a Pedro Hispano até aí esquecidas ou só 
referidas em uma ou outra publicação erudita. :; 2 Com esta e outras descobertas que se lhes 
seguiram. começou a emergir um Pedro Hispano totalmente diferente. com uma obra extensa. 
diversificada e consistente. para o qual faltava apenas encontrar uma biografia onde se enqua
drasse uma ampla evolução de pensamento para abarcar obras tão diversas. Mas. crescia simul
taneamente o problema da autenticidade e da atribuição a um único Pedro Hispano de todas 
estas obras. tanto mais que de algumas das mais significativas apenas se conhece um ou dois 
apógrafos. e ele outras cada manuscrito contém uma versão diferente. Como contributo para a 
clarificação da consistência histórica de Pedro Hispano, empreende-se neste parágrafo uma 
visão de conjunto sobre o rorpu:·; atribuído a Pedro Hispano, analisado-o nos seus grandes 
temas. formas literárias e difusão ou inlluência. 

a) Obras lógicas 
As mais espinhosas dificuldades surgem a propósito do h(/crmus (título original. restituí

do por De Rijk na edição de 1972. da obra que se tornou famosa sob o nome Summu/ae /ogi
cafes)-'-' e dos Syncmegoreunwra:'~ as únicas obras ele lógica escritas por um Pedro Hispano do 
século XIII. Outros textos lógicos foram postos a circular sob o seu nome. para dek recebe
rem prestígio c autoridade. mas não lhe pertenccm:'5 Pela natureza elas doutrinas. das fontes e 
da sua primeira difusão. estes escritos. sobre os quais foram jú aventadas as mais variadas e 
desencontradas hipóteses. de\'erão ter sido compostos na primeira parte do século XIII. fora do 

32 Sobre ai descohcna \·cr GR .. \B~t\:\:\. 1\lanin: «Dic Lchre n1m intellecws po~sibilis und intclkctus a~en~ 
im Libcr de anima dcs Pctrus Hispano~ d,;s spiit..:ren Papstcs Johanes XX!.,_ in ..irc!Jire.1· d.hi.Hoirt docrrino/c c/ fir
iàairc du klorcn-.,\_~c. li ( 1037-38) 167-203. omk cita nutra bibliografia anterior. Um relato desta descoberta c do 
seu impacto pode kHc 1'111 Po:\TES. J.\1 Cruz: ..1 ohra jílo.l·(!f/ca de Pcdm Hispono Porwgo!cnsc. Noros Jlmh!e
mas lcxwois.lnstituto d,; Estudos Filosóficos. Uni\n~idadc de Coimbra. Coimhr<l 1072 

33 cr. supra ll. -.L 
3.-1 CL}Í1fra n. -si 
35 Entre estas obra~ apócrifas incluem-~c a~ Fullocwc minorc.L que cm alguns manuscritos substituíam o tt·a-

tado V I I (conhecido como Tr-nmt11S 111(/Íommfid fociomm ). como acontece no texto editado por I. BontE\'SKI: Pcm 
Hispnni Sunmwfoc logicoles. Ed.l\larictti. Torino 10-+7. pp. 65-01. Um TmcllitiiS e.1poni!Jifium com que cm mut
!os manuscritos c edições se complcwm o~ Troctolll.\. foi-lhes anexado apôs 1350 c encontra-se por ,;xcmplo na 
edição de J.P. 1\lU.I..·\I_I.Y: The "Sumnw!w lop,icoles·· ofPclcr r~(SJIOin. Notre Dame (Indiana) 10-+5. pp. 10-+-119. 
05 SincuJcgorcmolu que se seguem ao hucwrus nas cdiçücs de Colónia de l-.1.30 c 1406. são de autor anónimo c 
nada têm com a obra de Pedro Hispano. editada por de Rijk cm !902. Tamh~m são apócrifos outros !ratados incluí
dos na cJição de Colrínia de 1-10-+ usada por J\lullally. mas não rcproduziJos: Tracrants ohligaloriomm. 71-acrarus 
inso!uhi!ium. TrncWliiJ conseqltenriaruJn. 
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ambiente filosófico parisiense. embora o seu autor aí tivesse obtido a sua formação:\6 Dois 
elementos fulcrais e definitivos para a identificação do autor do Tmctutus são a determinação 
do local c contexto de composição e a sua datação. assunto sobre o qual tem havido as maio
res oscilações. Se a obra foi composta após 1245 certamente que. por impossibilidade biográ
fica. não foi composta pelo Pedro que viria a ser papa João XXI e conhecer o local e o con
texto escolar de composição também ajudaria a determinar se foi ou não escrita por esse Pedro. 
Estas questões. datação e local de composição. são dois elos mais fortes argumentos com que 
De Rijk reequacionou a identificação de Pedro Hispano com João XXL-'7 mas o fundamento 
da sua hipótese de datação foi infirmado pela descoberta de Gauthicr (cf. supra. n. 6) e quan
to ao local de composição. baseado nos topónimos do exemplo de Eremplum (hacwrus V 3. 
p. 58) é demasiado conjectural para se apresentar como indiscutível:'·' 

Pelos testemunhos e pela tradição manuscrita sabemos que o autor se chamava Pedro e era 
natural da península Ibérica. Se quanto a isto não há diferendos. quanto a outros aspectos há 
várias tradições desde o século XIII: uma que o toma como Mestre Pedro Julião Hispano. natu
ral ele Lisboa e futuro papa João XXI. outra que o toma como frade dominicano. natural ou 
sepulto em Este lia. ou de outra região de Espanha. Desde muito cedo a identificação do autor 
tem sido polémica. c já cm alguns manuscritos e catálogos do século XIII a obra tem sido atri
buída a um Pedro Hispano dominicano.-w enquanto que na maioria dos testemunhos manus
critos da obra não é referida a sua pertença a qualquer ordem religiosa. Uma vez que o papa 
João XXI não foi dominicano. se se mostrar que o Pedro Hispano sumnwla!or foi dominica
no. teríamos aí um forte elemento para a distinção dos dois autores. Mas. dado o estado do 
nosso conhecimento dos indícios documentais. a verificação dessa hipótese deve assentar 
simultaneamente na análise dos mais antigos testemunhos manuscritos. na identificação das 
famílias de difusão da obra. e na genealogia da historiografia pontifícia onde começa por ser 

36 Uma das teses dcfinitiYamentc esclarecidas é a ela pretensa origem bizantina dos Tractatus. prdens;mKn-
te escritos por 1V1igucl Psello. que Pedro Hispano apenas teria traduzido. O que aconteceu foi precisamente o con
trário. 1N.ão pela qual algumas interprdaçõcs da lógica medicYal que seguiram esta ··tese bizantinista .. ficaram 
irremediaYelmente afectadas. como sucede com a ele PRN\TL. Carl: Ceschich:e der logic im Abcnd!and. I'Oi. !! cap. 
XV pp. 267-301 ( lg65. 2, cd. l8g5J: 1'01. I!! cap. XVII. sbd. pp. 33-7-1- (1g67): I'Ol. IV cap. XXII. pp. 211-219 
{ 1870). rccd. Buchhandlung GustaY Foch. Leipzig 1927. Uma história ela "tese bizantinista" encontra-se cm DE 
RuK. Pcterr!{Spoin Tmctatus ... op. cit.. pp. LXI-LXVII. 

37 in Pcrer ofSpain Tmctatus.. .. op. cit. pp. LV-LXI. 
38 O recurso a c::tes topónimos para detenninar o local de composição da obra obrigou de Rijk a conjecturar 

uma permanência de Pedro Hispano na região di.' Léon (cf. "lntroduction» pp. XXXVI!. XLI. LV-LXI). facto hipo
tético totalmente ausente elos documentos e ignorado cm todos os biógrafos. E.qa permanência obrigaria. por sua 
I'CZ. a que a obra tivesse sido escrita num período recuado da Yida de Pedro Hispano sobre o qual não houvesse 
documentos. ou seja. antes de 12-1.5 c antes dos estudos de medicina. Se estes wpónimos possuem o significado que 
deles de Rijk extrai. i~!O é. que a obra foi escrita onde os termos do exemplo fazicun semido. poderíamos perfeita
mente concluir que o autor da obra era natural ele um desses locais referidos (Lcón. Astorga. Zamora) e não portu
guês c lisbonense. Mas. a hipótese de ele Rijk foi posteriormente tomada como certa. apesar das próprias cautelas 
do auwr: «lmust agree. thcrc is no conclusiw: e1·idcnce for absolute certainty about neithcr the date of composition 
of the Tracwrus nor its place of origin. What has been put forward hcrc. is only rncam as a hypotesis wich fits in as 
wl'll as possiblc \\'ith thc other data» (!DE\1. ihidem. P- LX!). 

30 Cl'. os manuscritos c fontes citados por DE RuK. Pcier r!(Spain Tracwtus . .. ,<Jntrod.» pp. !X-XXIV. 
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feita a atribuição do Tractntus ao papa João XXL a quaL depois de incessantemente repetida. 
se transfere para a própria tradição manuscrita e impressa da obra, sem contudo chegar a eli
minar a tradição que defende que o Pedro Hispano autor das súmulas era dominicano.~0 

Apenas como ponto de pmtida note-se que em nenhum dos mais antigos manuscritos do 
Tractatus se refere o seu autor como Petrus Juliani. Só em manuscritos tardios e em edições 
impressas onde o autor já é identificado com João XXI é que ele é assim chamado. Esta iden
tificação do Tractatus com João XXI poderia ser explicada com base em associações sucessi
vas. Martinho Polaco, que foi penitencial e historiógrafo da cúria durante o papado de João 
XXL refere~se-lhe como ,<Jn diversis scientiis famosus>>, para logo dizer que carecia de habili
dade natural, pelo que a estupidez do seu carácter deformava a flor destas ciências e a digni
dade pontifícia.~ 1 A partir desta amarga apreciação do papa não há, pois, motivos para duvi
darmos da fama de João XXI em assuntos de ciência. Quais seriam estas ciências?.\2 incluem
se aí a lógica e a medicina? lvlartinho não o diz mas os historiadores sucessivos, seja por asso
ciação, seja dando corpo a uma tradição oraL virão a afirmá-lo. O franciscano Salimbene ele 
Adamo na sua Cronic(/, escrita no fina! do século XIIL refere Mestre Petrus Hispanus, futuro 
João XXI, como «grmule sr!fi'stn, lógico e disputador e mesmo teólogo (magnus sophysta. loy
cus et disputator atque theo!ogus)))Y Nesta passagem. cujo objectivo primeiro é e!ogiar João 
de Parma através da estima que por e!e tinham outros homens pios e de ciência, não hú uma 
referência clara às Sununu/(le, embora habitualmente seja interpretada nesse sentido:~·~ Poderia 
estar aqui a origem da indentificaçâo entre Pedro Hispano !ógico e João XXI que viria a ser 
expressamente feita por Ricobaldo ele Ferrara na História dos Ponr(jices ronwnos. escrita em 
1297: «Johannes XXL natione Hispanus ( ... ) Cui nomen fuit iv1agister Petrus Hispanus qui 
Tractatus in logica composuit.l>~5 Após esta identificação explícita. mantcr-se-ão as duas teses. 
sem que uma consiga verdadeiramente sobrepor-se à outra. razão pe!a qua! Pedro Hispano 
Slllllllllllator ora é apresentado como dominicano. ora como o futuro papa João XXI. 

40 Angd o·oRs prepara um estudo que retoma a hipótese de Pedro Hispano ter sido um dominicano. por-
lamo distinto do papa JoSo XX! 

41 Martini Oppm·icnsis Crunicon ponnjicum c/ impermorum. ed. L WuLA\D. l\1onumenta Gennaniac 
Historica. Scriptmum L XXI!. f-Lmi10Yer;tc 187:. p. 4-B. Esta passagcmlambém se pode kr 110 Liher Ponuji'calis. 
que

1
como sr sahc

1
par;1 o período 1130-1281 foi compkiado com a Cr<ÍI1ÍCil de ~lartinho, cf. Lc Liher Ponnjicafis. 

cJ. L Drci!ES\T. Broccard Ed .. Paris 1955. p. 457. 
42 Em um Jos manuscriws da edição ck \Veiland !é-~c ··scntcntli.<. cm \'Ci' de ··scientiis ... 
43 Cronica jiwris Sofimhcnc de A dom ordinis 111inomnt. cdd. O. Hot.DER-Ec;c;ER. I\lonumenta Germaniac 

Historica. Scriptorum L XXXII.I-Lmnlwrrac ct Lipsiac 19D5-llJl3. p. 304. 
44 r\li<ls. os qua!ificttÍI'OS us:tdos aplicar-se-iam mais dircclamentc ao conteúdo dos SincaJcgornnas que ;w 

friiCIOIUS 

45 Riccobaldus Ferrariensis: Hiswria Ponnjicun1 Ronwnorum. <.:d. L ... \. ~ltR,\TORL Rcrum italicarum scrip-
tores t. IX. col. 181 (cÍL IJE RIJK. Puerr:{SJiilin hocwnrs .... p. XII!). A identificação podia partir da i'usãn de duas 
ini'ormaçôrs: a d<.: um P<.:d1·o Hispano autm do hociOI!IS. assimilado ii rama sobre a ci~ncia dr João XX!. a qual 
Ricobaldo também rekr<.: na notícia Ja sua ck1·açào ao cll·dina!ato juntamrnll' com «ali um rirum sdentia aeque 
pcrsimilcm». in 1-fiswrio !rnpcrotomm. rd. LA. i\1nnTORI. Rcrum italicarum scriptores t.JX. col. 140 (cit DE Rur.:. 
idl'm. p. XI!! n. 2). 
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A questão da autoria das obras lógicas também não pode passar sem um confronto com as 
outras obras atribuídas a Pedro Hispano. Deixando de lado aquilo que serão coincidências de 
orientação próprias da época. deve notar-se que estas obras lógicas são muito diferentes no 
estilo. na terminologia. nas fontes. na estrutura e nas posições filosóficas, de obras como o 
Comentário sobre a olmo, que das obras filosóficas atribuídas é considerada a mais antiga 
(porque dela estão ausentes os conhecimentos médicos). Um facto a merecer toda a atenção é 
que neste comentário. em que o autor cita outras obras suas. por sinal perdidas, não cita as 
obras de lógica, nem mesmo quando compara a lógica com a ciência da alma.4r1 Também nada 
permite aproximá-las das obras filosóficas e médicas. 

O Troe tatus é composto por 12 livros ou breves resumos dos grandes temas e problemas 
da lógica da primeira metade do século XIII usando uma fórmula que o tornou célebre nos tem
pos sucessivos.-17 Foi decisivo o seu contributo para fixar o estilo das summulae como uma 
forma literária de grande projecção académica durante a Idade Média. Nesta obra os assuntos 
são expostos com sobriedade didáctica. sem qualquer intenção heurística. O modo como está 
elaborado. com a cuidadosa omissão de todo o tipo de considerações ontológicas ou metafísi
cas. tornam-no passível de quase memorização. próprio para o ensino de principiantes e aber
to a comentários de todas as escolas e correntes. 

Desde cedo os comentadores identificaram as fontes e os limites da obra. Lê-se no início 
de um comentário renascentista anónimo: «Este é o primeiro tratado de mestre Pedro Hispano. 
no qual fixa resumidamente a matéria prolixamente tratada nos livros de lógica de Aristóteles. 
Porfírio e Boécio)).-1s Num manuscrito do século XV diz-se «iste sunt sumule fratris P.H. que 
possunt dici flos ortus libri Aristoti!is)). 49 A obra é claramente posta por estes e outros comen
tadores sob a autoridade ele Aristóteles e. portanto. vê-la como um resumo escolar é aqui um 
elogio. De facto. os tratados I-V e VII (introdução terminológica. predicáveis. categorias. silo
gismos. tópicos. falácias) resumem e codificam sob uma forma nova a logica retus e as breves 
súmulas de lógica elo século XII e início do XIII. que o Tractotus cm boa parte viria a substi
tuir. Os tratados VI e VIII-XII. constituem a chamada logica modernomm e ocupam-se das 
propriedades dos termos na proposição, tema que constitui a mais importante contribuição 
medieval para a história da lógica, onde ocupa lugar fulcral a teoria da suppositio. uma for
mulação da teoria da referência. que constitui como que o centro de todas as outras proprieda
des dos termos: relação. ampliação. apelação, restrição e distribuição. Quanto às suas fontes. 
esta parte terminista da obra ainda parece menos original porque coincide quase literalmente 
com umas Summulae antiquorum. também editadas por De Rijk. 50 Se estas foram escritas antes 

46 Cf. Com. in de anima q.pJ. pp. 139-140 (ed.lv1. r\LO\'SOALO:\SO. Pedro Hispano. Obras filosóficas t. !I: 
Comenta rio a/ "De m1Íma" de Aristoteles. CSIC.Iv1adrid 1944). 

47 O mais invocado exemplo desta fama são os versos de D.-\\'TE «C Pietro lspano I Lo qual giü luce in dodi-
ci libelli». Commedia. Paradiw XII\'\'. 134-5. 

48 rns. Praha. Uni\'ersititní Kniho\·na. Osck 7. 
49 ErfurL Arnplon. F. 263. f. 29r (cit. DE RIJK. Pe~a q{Spain Tractatus .... op. cil.. XIL Este manuscrito inse-

re-se na tradiç~o dos que consickrarn que o autor era dominicano. daí o chamar-lhe jl'arer. 
50 RIJK. L. i\l DE: Logica modernorum. Vol. 11pp. 9-24). Van Gorcum. ,\ssen 1962. Cf. DE RIJK. PetN qf' 

Sfmin Tmclatus ... op. cit .. pp. XCI!!-XCJV. 



PETRUS HISPANUS PORTUGA.LENSIS." ELEMENTOS mRA iJXA DIFERfNCli1Ç·iO DE:\ 1./TORES 65 

desta parte do Tracrorus este nada tem de novo e a semelhança é tão flagrante e profunda que 
Gauthier põe a hipótese de as Swnmulne antiquorum serem uma primeira redacção da parte 
correspondente do Tractatus. 51 

Por sua vez os Syncategoreumaw ocupam-se de um problema lógico complementar tam
bém relacionado com as propriedades dos termos. enquadrado Jogo nas primeiras linhas da 
obra: '<Unw proposiçâo é considerada rerdadeira ou falsa consoante ti coisa <envolvida> 
existe ounâo. Ora a rerdade ou falsidade de umo proposiçâo é causada pelas expressões sin
categoremâticas, como ''apenas", "só". ''seJl(/o", "excepto·. etc.[ ... ] Portanto, <os sincate
goremas> significam coisos que selo disposiçàes de coisas que podem funcionar conw sujeitos 
ou como predfc{l(/os, umtl re.::: que /l(/ proposiçâo 1·erdadeim ou .f(dsn nâo existem senâo o 
suje iro e o predicado e ns suas dispo:·;içôes.l>52 Estamos pois no próprio coração da lógica filo
sófica, enquanto discussão ela verdade na proposição como resultante da intersecção entre lin
guagem. pensamento e real. Os diversos problemas de semântica lógica aqui implicados são 
discutidos nos 1 O tratados da obra ao longo elos quais se determinam as regras lógicas cuja vali
dade formal é testada com a disputa de mais de 50 sofismas ou jogos lógicos (que nada têm a 
ver com falácias) de que são exemplo: '<se !l{U/o e.risre alguma coiso existe». <'ninguém está o 
ler em Poris, a nâo ser que sejn um hurro)). "!11 !Uio podes negar que nâo és 11111 burrtm. etc. 
A forma literúria desta obra é um pouco diversa da elo hoctnrus (onde são tamb~m discutidos 
15 sofismas). pois o maior recurso a questões acentua a dimensão dialéctica do discurso e da 
lógica. As fontes dos Sincntegorenws são mais difíceis de identificar. não parecendo tratar-se 
de mera compilação de escritos alheios. apesar do evidente recurso a colecções de sofismas. 
Entre os autores citados encontram-se Aristóteles. Boécio. Donato. Prísciano e o próprio Pedro 
Hispano. Como se pode verificar através elo ··index auctoritatum'· o autor dos Sincotegoremos 
remete seis vezes para o seu próprio TroctoW.Y (a que haveria a acrescentar outras citações indi
rectas). de onde se deve concluir que os Sincmegorenws são mais recentes e que indubitavel
mente as obras pertencem a um mesmo autor. Embora menos difundidos. de um ponto de vista 
filosófico e lógico. os Sincmegorenws são mais inovadores e adquirem hoje mais irnportftncia 
que o Trocwtus. devido à pregnância elos paradoxos na discussüo contemporânea sobre os fun
damentos da lógica. da semftntica e da matemútica. 

O hucwrus e os Syncmegoreunww têm uma evidente finalidade escolar e poderão mesmo 
ter tido origem em lições proferidas. talvez no sul de França ou no norte de Espanha por volta 
de 1225-35 como propôs De Rijk. Já segundo a opinião mais recente o Tmct(lfliS teria sido 
escrito «dans lc mi di de la France avant 1245: toutc autrc précision est illusoire».5-' 

)I G.\rTHIER. Rcn0-:\ntoine: «Pr0facc". in: Sancti Thomac de Aquino. f,-twsrúo lihri perycrmenios. op. cit 
p. 51" 

5::! Pt:TER 01' SP .. \1:\. S:rncmcgureummo l I (p. 38). cd. L.J\L DL RuK. nt. supra 11. 8 

53 G.-\l'Ttl!ER. R.-r\ .. ,,Préface·'· in: Sancti Thomae de :\quino. Etposiiio !ihri f!cn·ermenias. cd. cil.. p. 53"' 
O mc~mo autor tinha j;í pmtn a hipótc~c de Pedro ter cs!lldaclo medicina cm J\lontpcllicr c ensinado filosofia natu
ral cm Toulouse por volta de I :-10 (cfr. p. 2-11 ''em G,.\l:TJllEH. R.-:\.: ,<Jntrodudiotl». in Sancti Thomae de :'\quino. 
Semewiu fihri de anima (pp: l "-20-1"). Opera Omnia. L XL!. I. Comi,sto Leonina. Roma-Libr. Philos. J.Vrin. Paris 
llJR-1). A ligação a esta Uni\·crsidadc do ~uLbtl' da França apenas é conjecturada com !me nas afinidades das obra~ 
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O Trnctatus disfrutou de uma extraordinária difusão após ter sido adoptado como livro de 
texto para o ensino da lógica pelos dominicanos e por universidades continentais como Paris. 
Toulouse, Bolonha, Salamanca. Colónia. Cracóvia, etc. 54 Sobreviveram cerca de 300 manus
critos. uma grande parte dos quais contém comentários sem o texto mesmo. a que se juntam 
cerca de 200 edições impressas até ao século XVIt':i difusão que atesta bem a popularidade da 
obra 56 . Este sucesso do Trocto1us para o ensino da lógica a principiantes dêve-se sem dúvida 
à neutralidade filosófica da exposição das matérias. facilmente apropriúveis pelas diferentes 
escolas e correntes que lhe insuf!avam as doutrinas próprias. A obra foi suporte para todas as 
lógicas medievais. pois temos comentários tomistas e albcrtistas. escotistas c occamistas. rea
listas c nominalistas. dominicanos e franciscanos. teológicos c filosóficos. terministas e ico
nográficos. etc. Os Syncotegoreumato tiveram uma difusão manuscrita e impressa muito mais 
reduzida. talvez porque esta parte da lógica sofreria uma evolução muito mais acentuada c cria
tiva na baixa Idade i'vlédia. nomeadamente com a autonomização da literatura de sofismas c a 
proliferação das disputas ··obrigacionais". 

O hoctotus na Península Ibérica teve dois destinos. Quando a universidade portuguesa foi 
criada em 1289 não parece que o hocrorus tivesse sido adoptado como manual de lógica e 
teremos de avançar até ao século XV e XVI para encontrar referências à obra e. que se saiba. 
nenhum português a comentou ou traduziu (aliás em Portugal não existe qualquer manuscrito 
com obras atribuídas a Pedro Hispano). Em Espanha a sua inf-luência foi enorme. Aí se con
servam cerca de 20 manuscritos com a obra ou comentários. e foram realizadas outras tantas 
edições das Summufae em Alcalá. Salamanca. Sevilha e Barcelona. com comentários de Pedro 

fiio~óficas com ~stc meio intelectual. ma~ i nfclizmcnte nada existe que \Tridi fique eqa sedutora h i pótcse. A data de 
12-15 parece justificar-se pelo fac!O de apó~ esta data um Pctrus Yspanus. que seria a mesma pessoa. ap<lrcccr cm 
Si ena a ensinar medicina. 

5-I Sohrc a fortuna uni\'t:rsittiria da obra. que nunca ultrapassou o Canal da Mancba. pod.::rn \·cr-se dois estu-
dos reccmes. um sobre a sua uliliza~·ão em Bolonha no stculo XIV cm l\'htERL'. Alfonso: ,d commenti bolog:nesi ai 
Tracta!Us di Pictro lspano». in: BL'ZZETT!. D.- FERt~J.-\\'1. M.- T:\B,\RR0.'\1. A. (cd.): L'inscgnarnento dei/o fogictt 
a Bo!ogna nef XI\' seco/o tStudi e memorie per la storia delrUni\'ersi!à di Bologna. n.~. Si !stituto per la storia 
dcll"ünivcrsità di Bolngna. Bologna 1992. pp. -197-5-13: c outro estudo sobre o seu uso como lino de texto cm 
Colónia. em BRAAKI!L'IS. H~nk A.G.: •<School philo~ophy and philosophical schools. The s~man!ic-Ontological 
Vicw in the Cologne Commentaries on Pdcr of Spain and the "\VcgstrcitM>. in: A. Zt~l~tER.\tA:":\ (Hrg.): Die Kiilner 
Uni\'ersilal im Miltcla!ro: Gcü!igc lhrr:c/n und So:io!c Wirk!ichkeir (~·1isccllanca ~lcdiac\'alia 20) \V. de Gruytcr. 
Berlin-Ncw York 1989. pp. l-18. 

55 Listas extensas mas incompletas dos comcnttirios ao Troc1mus podem encontrar-se cm Ferreira. João: «As 
Súmulas Logicais de Pedro Hi5pano c os seus comentadores». in Colectânea de Esrudos 3 (1952) 360-394 c cm 
ivluu_AJ.LY. J.: The Summufae logicofes (~(Pe!cr (~(Spain. cd. cit .. pp. 132-158. 

56 Popularidade c difusào que teriam consequências profundas na transmissào do texto. que citudava em 
n:-rsões muito corrompidas c alteradas c onde \'Ícrarn mesmo a ser introduzidos textos e obras de autores anónimos 
que eram atribuídas a Pedro Hispano certamente para as fazcr usufruir da autoridade de que o seu nome gozava .::m 
lógica (cL supra n. 35). Como se pode constatar pela cdiçào crítica de de Rijk_ a interpolação mais conhecida~ a 
da ddinição de dia!eclica no início da obra (p.l ). As interpolações c altcra~ô.::s são abundantes sobretudo nas 
cdiçôcs impressas. que por isso s5o de muito pouca utiliJad~ para o estudo da lógica pctrínica. mas indispensá\·cis 
para a história da lógica cm geral. 
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de Espinosa, Augustino Sb<moya, Ferdinando de Enzinas, Francisco de Prato, Cristóvão de 
Medina, Tomás de Mercado. Roderico Cueto, entre outros anónimos.~7 

b) Filosofia natural 
Seria de esperar que nas restantes obras atribuídas a Pedro Hispano se encontrassem 

referência aos escritos de lógica, que teriam começado a ser usados como livro de texto antes 
de 1250. Tal não acontece. nem mesmo no Comentário sobre a alma. que parece ser a mais 
antiga das obras filosóficas atribuídas a Pedro Hispano. 58 Este silêncio é ainda mais estranho 
porquanto o autor cita aí várias obras suas hoje perdidas. como umas Questiones physice (cf. 
p. 113. 32-33) ou um ln mathemnticis (461, 6). para além de fazer referências a escritos seus 
sobre a definição e os acidentes (161. 8-10, tema que não se encontra nas obras de lógica). 
sobre a origem do intelecto (530. 32) e sobre a geração e o embrião (738. 27-30. referência que 
poderia indicar o comentário ao De anima!ibus). 

A obra onde se encontram estas referências foi editada por M. Alonso em 1944 com o títu
lo Comentario a/ de anima. mas é vulgarmente citada como Questiones lihri de onimo. título 
inadequado porque não conesponde exactamente ao conteúdo literário da obra. que não con
tém apenas questões. Três problemas preambu!ares sobre o objecto. a natureza e o método da 
ciência da a! ma. antecedem o comentúrio que está organizado em lições. cada uma composta 
por: a) explicação da intençâo do autor. b) breve (/i-l'isâo e articulação do correspondente texto 
aristotélico, c) exposição das sentenças ou proposições defendidas por Aristóteles. c!) e por fim 
as questDes (cada quçstão. que podc: ser subdividida cm várias sub-questões. tem a seguintes 
partes: yuestio. rationes. ad oppositum. solutio. ad rationes). Corresponde pois ao estilo das 
Sententiae cum questionilms. como foi aliás assinalado por Gauthie(w Da obra conhecem-se 
hoje dois manuscritos que terminam em pontos diferentes mas em ambos os casos ex abrupto 
mais ou menos a meio do livro II ela obra de Aristóteles (ficam incompletas as questões da lição 
relativa a 414b 19-415a 12). por isso não se sabe se o longo comentúrio também incluía o livro 
III. O método de leitura escolar e o desdobramento de mecanismos ele abordagem elo texto. as 
fontes aduzidas e os problemas discutidos indiciam, também segundo Gauthicr. uma obra com
posta por volta de 1240. talvez cm Tou!ouse.w Os autores úrabes. sobretudo A\'icena e em 
menor grau A\'erróis e Algazali. são os grandes mediadores da aproximação ao pensamento de 
Aristóteles. num quadro tocado pelo neo-platonismo do Liber de causis (curiosamente aqui 
atribuído ao commenrator que por antonomásia na Idade i'v1éclia designava Averróis). 61 pela 
Fons ritoe de lbn Gebirol c por Maimónides (que devia conhecer apenas indirectamente). 
Entre as fontes latinas encontramos Boécio. Gundissalino. Alfredo Ang!ico c o De spiriw et 

57 O. ~upra n. 55. 
:'18 Comcnwrio o! "/)c oninw" de :\rislu!clcs. cd. i\1. :'\LO\SO. Pedro Hi~pano Obr<t~ filosól'ica~. nJl. !!. C SIC. 

1\ 1adrid !0-1--1. 
5l) G.WTillER. 1\.-A.: "ln!roduction». in Sancti Thomac Jc Aquino. Scnrcnlia !ihri de onimo. op. nl. p. 2_N·' 
60 !DE~I. ibidem. pp. 191'' c 2-1-0". 
ül cr. Commml .. cd. ciL. pp. -!32 c -+33. t\las c:;ta forma de atribuiç5owmh~m ~c encontra nas Quaesrioncs 

super li/no li c crisi e! super li/n-o de diclms decrcloriis Gafeni. c L ms. \bdrid. Bl\. I R77. r. 250rh. 
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animo (atribuído a Agostinho). Apesar destas fontes secundárias. invocadas apenas nas 
(jl/esriJes. a obra descnvolve~se ao ritmo do texto aristotélico e das discussões orais. de que as 
questões são decerto uma transcrição. procurando o autor manter-se próximo do pensamento 
de Ari::tóteles sem fazer grandes ced~ncias de harmonização com as doutrinas base do cristia
nismo ou com outras interpretações. Ao abordar problemas controversos. como a natureza da 
matéria. a pluralidade das formas. as formas do conhecimento. ou outros. o autor tem o cuida
do ck enumerar as diversas soluções que na época se debatiam. propondo aos leitores/ouvin
tes que optem pela solução que pareça mt:lhor. sem deixar de indicar a sua prderência.6= 

A Scien!úilibri de anima. outra obra que cm um manuscrito se atribui a Pedro Hispano. 
ocupa-se do mesmo tema que a obra anterior. mas de uma forma muito diversa.(<; O pen:.:a
mento de fundo c a terminologia usada sUo muito diferentes. de tal forma que. como afirmou 
Gilson. a obra «faz recordar a psicologia pia c retórica do século Xlh. com uma pcrspccti
\·ação ela alma que evoca ((a sua origem Cistercience».11

-1 A terminologia usada c as doutrinas 
centrais. como o microcosmismo. as teorias da matéria c da substância. a inserção cósmica do 
intelecto. aproximam de facto a Scienrin dos Chartrcnses do século XII. A obra apresenta-nos 
uma perspectiva bem diversa da que encontramos no Comenrârio sobre a nlmn, pdo que se a 
Scienrin libri de animo fosse atribuída a um mesmo autor configurava uma profunda e inex
plicada inversão filosófica do pensamento do seu autor. Organizado em 13 tratados. o livro é 
u1n autêntico compêndio do estado c dos debates da ciência da a! ma em meados do século 
XIII. 65 A estrutura da S~·ienria segue o De nnimo de Avicena. mas tratando com mais equilíbrio 
cada tema e acrcscent;ído outros novos. O tratado I contém uma metafísica da alma: existên
cia. essência. imortalidade. relação alma-corpo. O tratado II oferece uma súmula de todas as 
faculdades e actividades da alma. que nos tratados seguintes serão desenvolvidas (tem-se dito 
que nesta obra é difícil identificar dÓ pensamento o autor. que se expressa de modo equívoco. 
mas neste tratado ele estú todo sistematizado e resumido). Na parte central da obra dedicam
se três tratados a cada divisão maior da alma (III-V: vegetativa: VI-VIII: sensitiva: IX-XI: inte
lectiva). Os dois últimos tratados são sobre a relação da alma com os órgãos corporais (tr. XII) 
e sobre a sinopse das teorias que Aristóteles expôs no Acerca da alma livro I {tr. XIII). 

62 Cf. por cxcmplo Commem .. ed. cit.. p. 263. p. 656. c te. 
63 Sciemio !ihri de unimo. cd. M. r\LO:\SO. Pedro Hispano Obra~ filosMica~ I (1" ed .. Juan Flors Barcelona 

1961 ). i\ 1. r\lonso publicou cm 1952 uma Exposi/Ío !i h ri de anima existente no manuscrito Madrid B.N. 331-1- como 
scndo de Pedro Hispano. apenas porque s~ encontra\'a junto il Scicmia fihri de anima. Apesar do csforço de argu
mcntaç;\o di.' A!onso. que l'cz sobressair scmdh<mças i.'llll"i.' as obras. esta atribuição é destituída de fundamento. 
como foi e\'idenciado pda historiografia filosófica. Como no manuscrito não se faz qualquer alusão ao seu nome 
também é errado atribuí-la a um Pseudo Pedro Hispano. como agora SI.' raz: Si.'ria 11_1ais cmrecto designá-la como 
Anânimo de Madrid.:-\~ obras pcrtcnccm mesmo a manuscritos diferentes (um franc~s. outro inglên que o acaso da 
encadernação moderna juntou. Sohri.' a autenticidade da obra cr. Pü:\TES. J.l\'l.Cruz: A obm fi/osâ/ica de Pedro 
Hispano ... op. cit.. pp. 161-163. 

6-! Gu.so:-.-. Eticnnc: Hisrory ofChrisrian Phi!osophy in rhe k!iddlc Ages. Shced & \Vard. LonJon 1955. p. 320 
(Gilson apresenta um resumo da Scimtia nas pp. 319-322). 

65 Sobre esta obra de Pedro Hispano remeto para MEIRJ:\IIOS. J.F.: A jiullfomcnwçtlo do ronhecimmlo no 
'·Sciemiu fihri de anima" de Pedro Hispano Porrugalmse (diss. mcstr .. Porto 1989) e a bibliografia aí citada. 
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A Scientia libri de animo é uma obra de notável engenho sistemático, onde se «ordeno 
uma exposição compendiosa e pe!feiw sobre a nature::a da alma e suas faculdades ( ... e são ... ) 
reunidas as rerdades de rodas as inrestigaçôes em sentenças muito claras e breres.»M Como 
as teorias são acolhidas pela sua verdade, não é citado qualquer autor, apesar de ser possível 
identificar muitas transcrições literais. Trata~se pois de uma obra ambiciosa, inspirada no De 
anima de Avicena. escrita num estilo rebuscado, que dificulta a identificação do pensamento 
petrínico e que não contribuiu para a sua difusãoY A composição ela Scientia é normalmente 
situada após }{Sobras médica5_;devido ao relevo de certas doutrinas médico-biológicas na argu
mentação. Mas. a presença da medicina não é assim tão extensa. Como é normal numa obra ele 
psico-gnosiologia do século XIII as fontes são sensivelmente as mesmas elo Comentário ao D(! 
animo, devendo acrescentar-se Dionísio pseudo-areopagita e um maior peso de Avicena; quan
to à parte biológica são intluentes os textos zoológicos e naturais de Aristóteles. obras de 
Avicena e um ou outro texto m~dico que também circulava nas escolas ele Artes. Aparte esta 
proximidade superficiaL algumas doutrinas particulares e centrais na antropologia e na gno
siología elo século XIII divergem profundamente entre o Comentário c a Scientia: natureza da 
alma. relação elo corpo com a alma e suas faculdades. psicogénese do conhecimento. natureza 
elo cognoscíveL relação da vontade c elo arbítrio com n'a acção. metafísica da luz e conheci
mento. contemplação c união do intelecto agente. interpretação dos pré-aristotélicos. organi
zação e sistema das ciências naturais. etc. É difícil explicar tantas c tão profundas divergências 
na evolução do pensamento de um mesmo autor. Foi por isso proposto que a Scienria é uma 
obra tardia na produção pctrínica. mas embora seja uma hipótese interessante. nenhum indício 
permite confirmar a proposta de Gauthíer segundo a qual teria sido escrita <<em PortugaL entre 
1:?.50 e 1:?.60)>.6s porque as actividades documentadas de Pedro Julião não admitem com faci
lidade esta hipótese e as orientações que perpassam a obra distinguem-na claramente das res
tantes atribuídas a Pedro Hispano. Por outro lado. torna-se difícil explicar um percurso que cro
nologicamente vai da lógica. aos comentúrios naturais. às obras m~dicas. terminando com este 
tratado avicenista e antropologicamente simbolista. para regressar às compilações e receituá
rios médicos. sem que num mesmo período o autor se ocupe cm simultâneao destas \'árias 
áreas. É este um problema que falta esclarecer. mas que poderia ser mais facilmente explicado 
admitindo que as duas obras sobre a Alma foram escritas por autore-s diferentes. com orien
tações e objectivos filosóficos diferentes. E se aceitarmos a subscrição que se lê no final da 
obra. a Scienrio foi composta por um Petrus Hispanus Portugalensis (cf. supra n. 10). que deve
ria estar ligado ao ambiente monástico parisiense da primeira metade elo século XIII. De qual
quer modo. também o naturalisnJQ,das obras médicas atribuídas a Pedro Hispano contradiz 
frontalmente a psicologia simbolistà't:leste tratado. 

(1(1 Scientio ... cd. cit .. p . .'i. 
67 Sobre o prohkrn:ítico estilo :u·gumcntatiHJ cm uso na Scicntio \"\?r hRRElR·\. Jo~o: Prcsmça do 

:iugustinismo m·iceni;-anlc nu teoria dos illlclccto.\· de Pedro !Jispono ( Pors dissenmionis)_ Editmial Franciscana. 
Braga 1959]= ltinerurium 5 { 19591 29-68]. 

6S G·\l'TiliER. R.-:\.: ,,pr~facc>'. in Sancti Thomac de Aquino. Senlenlio lihri de animo. up. cit. p. 2-11' 
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O estudo ela alma prolonga-se em Aristóteles nos Parra Jwfllralia. 69 e o Liber de morte et 
t·ita et de causis !ongitudinis ac breviraris l'ite70

. aborda um desses temas{ ft11aS não é um 
comentário mas um tratado escrito no mesmo estilo literário e científico da Scientia. e com um 
alcance sistemütico idêntico. o que atesta que são obra ele um mesmo autor. Também a termi
nologia denota aquele ambiente chartrense referido a propósito ela Scíentia. O pequeno trata
do alarga ao tema específico da vida e da mo11e e suas causas. as dou1rinas sobre a alma e a 
relação alma/corpo. do ponto de vista da conservação da vida. Outra perspectivação destes pro
blemas. mais somática e biológica mas onde não são esquecidos os problemas epistemológi
cos e gnosiológicos. encontra-se nos dois comentários sobre o De oninwlihus atribuídos a 
Pedro Hispano. 

O De aninwlibus (nome dado a um conjunto de três obras biológicas de Aristóteles tradu
zido para latim em 19 livros por l\·1iguel Escoto) ocupa um importante lugar na bibliografia 
petríníca. desde Jogo porque é a principal fonte zoobiológica dos escritos sobre a alma e das 
obras médicas. mas sobretudo porque lhe são atribuídos dois comentários diferentes sobre a 
obra .71 Ambas as versões são comentários por questões. embora as respectivas estruturas e 
organização cliviijam bastante e haja mais diversidade de conteúdo que seme!hanças. 7~ A 
recensão de Florença'-' parece ser posterior à de Maclrid. 74 que Alberto Magno seguramente 
conhecia c utilizou por volta de 1258 nas suas Questôes sobre o de onimalibus. 7

·" O texto do 
manuscrito de Madrid não é propriamente um comentário mas mais uma colecção de questões 
(uma grande parte das quais são quesitos de tipo salernitano). e foi uma mão posterior à do 
copista que inseriu os lemas do texto de Aristóteles e numerou a sucessão dos livros. cujo con
teúdo por vezes não corresponde às questões apresentadas. O texto de Madrid teve alguma 

69 Na~ Glose in /sugoge od a nem pornnn Gofeni Pedro Hispano remete cm dado pa~5o para o seu conKntá-
rio ao De sensu er smso/o. obra hoje perdida. cf. manuscrito Madrid. B.N .. 1S77. f. 31q-b. 

70 Cf. Troctows bonus de fongirudine e r hrel'ilmc rife. ed. !vt. ALO.\SO. Pedro Hispano Obras filosóficas t. I!! 

(pp . ..1-13-.190) CSIC. i\ladrid 1952. 
71 Sobre estes coment;írios 1·cr a receme tese de AsC-\. lvligud J.C. de: The (Ji~r.;ani:arion rd Discoursc on 

Animais in íhc Thirrcellih Ccn/ury. Pela r~( Spain. Affwn r/11! Grcar. mulrhc Commcnwric.1· 011 "J)e anima!i/ms" 
Phi. Diss. Uni1wsíty o r Notre Dame (Indiana) 1991. Sobre os dois comentários. sua descoberta. rcspectil·os manus
critos e contel1do. \'er Po\TES. J.lvl. da Cruz: A ohrajllosôji'ca de Pedro Hispono .... op. cit.. pp. 53-!02. 

72 Cf. :~S(A 1\.'U.C. de: The Organi::otion of Discourse on Anima/s .... op. cit. pp. -l7-S6. De Asl1a atribui a 
Pedro Hispano somente o comentário ele 1\Ll.drid. que teria ~ido composto durante o período de ensino da medicina 
cm Siena ( 1245-1250). o comentário de Florença seria no máximo obra de um discípulo. Cruz Pontes começou por 
atribuir a Pedro Hí~pano apenas o comentário de Florença. por exemplo na sua tese Pedro Hispano Portugalense e 
as conrmrérsios dourrinois do século XI!!. A origem da alma. Uni v. de Coimbra 1964. com argumcntaçào que resu
miu em «L.interêl philosophiquc de deux commentaires inéclits sur le ·De animalibu<· ct le problCme de lcur allri
bution à Petrus Hispanus Portugalcnsis)>. in La .filosofia dei/o nmura ncl mcdioero~Arri dei rcr:.u Congresso 
lnrcrna~iona!e di Fi!osojlo . .\Iedioemfc (pp. -l-93-501) i\'lilano 1966. Mas. sob a intluência de uma tese de l\1. 
Golsdtein-Pr~aud I' iria a aceitar a autoria petrínica de ambos os comentários em IDE\1: A ohra ji"losôfica de Pedro 
Hispano .... pp. ciL 

73 Firenze. Biblioteca Nazionalc Centralc. F.c.s .. G..-1..853. ff. 79~191. 
7-l /\1adrid. Biblioteca Nacional. 1877 !l156r-299r. 
75 r\LBERlTS ~l.\G\"l"S. Quocs/Íones super de aninw!i/ms, quos rcportauir júuer Conradus de Ausrria. cd. E. 

FliTIIAL'T in Alheni Magni opera omnia. L X li (pp. 77-309) Aschendorf 1955. 
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difusão adicional através de1 uma colectânea de 127 questões abreviadas dele extraídas, con
hecida como Problenwta, de que se conhecem 11 manuscritos, alguns dos quais expressamen
te atribuídos a Pedro Hispano. o que pode ser tido como prova adicional da autenticidade do 
apógrafo de Madrid. Os Problemas tiveram um certo sucesso e foram mesmo utilizados e cita
dos por enciclopedistas dos séculos XV e XVI. lC• 

O comentário ao De aninwlibus do manuscrito madrileno é totalmente diferente no con
teúdo e no estilo literário do comentário do manuscrito florentino. Neste caso também estamos 
perante uma obra do tipo Sententiae cum questionibus: cada lição compõe-se de lema. divisão 
do texto. determinação da intenção e sentenças de Aristóteles e questões ao estilo escolústico. 
É uma obra que devemos aproximar do Comentário sobre (/ (1/nw, porque seguramente per
tencem ao mesmo autor. O naturalismo filosófico que as atravessa e o estilo de lição mostram 
que se trata de obras compostas no âmbito de uma faculdade de Artes entre 1245 e 1260. o que 
torna quase impossível uma aproximação por uma lado com a Srienrio !ibri de (lnim(/ e por 
outro com as obras médicas atribuídas a Pedro Hispano. Identificar o seu autor é um problema 
ainda maior que o das restantes obras. 

Entre as obras de filosofia natural atribuídas a Pedro Hispano deve ainda ser referido o De 
relms principal i bus norumrum, de que apenas se conhece o início. 77 A sua temática e termino
logia estú muito próxima dos métodos simbolistas da astrologia e ela alquimia. obras que 
alguns manuscritos c uma persistente tradição têm atribuído a Pedro Hispano e que hoje são 
consideradas pseuclónimas. porque as suas doutrinas parecem ser incompatíveis com as obras 
de filosofia natura1. 78 Mas. deve notar-se que estão muito próximas ele opiniões que se encon
tram nas obras médicas c entroncam numa preocupação que a tradição atribui a João XXI: os 
segredos da consermrio c da pro/ongatio l'if(/e. A sua autenticidade e a de outros textos do 
mesmo tipo deveria ser discutida no quadro das obras médicas e não no da obra filosófica (que 
como me inclino a pensar pe11cncc a outros Peclros). Como comprovei em outro estudo. não 
pertence a qualquer Pedro Hispano o comentário à Fisiognomi(l do pseudo-Aristóteles. que lhe 
é atribuído em um manuscrito por erro do copista?=1 

c) Mística e apologética 
A Pedro Hispano é também atribuída uma Exposirio tibromm bem i Dyonisii.w atribuição 

que tem sido profundamente debatida, com a crítica mais recente a inclinar-se para a sua auten-

76 Uma ,;dição dos Proh/mww encontra-se cm . .\s(:.\. Tire Oi~!!,OIII:orion .... op. cit. pp. 35Y--103. Ver também. 
L-\\\':\. Brian: The So/crniwn Qucslions. :\n lnrmdi!Ciirm lo rhc His!OJT ~~r Medieraland Rcnaissoncc Prohlem 
Lircmlltrc. Clarendon Prcss. Oxford 1963. pp. 76-78 (trad. ital. r,;\·ista pelo autor· I quesiri sa/emirmri. Di ~·Jauro. 

Napoli 1969}:,; o estudo de N.ViEI.. Sih·ia: «Antropologia c m,;dicina n,;i Prohlenwro Ji Pi,;tro !~pano". Jfcdiocro 
1711991)121·248 

77 Ed. por ALO:<so. ~1.. P,;dro Hispano Obras filosóf!Cas l. JJL pp. -193-502. 
78 Po:<TES. A olmrJi'losrHim de Pedro Hispunu ... op. cit .. pp. 175-186 
7Y Cf. ~1EIRI.\ltOs. J.F.: «A atrihuição a Pctrus Yspanu.s das Senrcnlic SIIJla lihro de phrsonomia .. ,>•. an. cll. 
80 Ed. ALO:\SO. M .. l:\posilio /ihronmr hemi /Jyonisii. IAC Lisboa 1957. E~ta 1:\positio ahrang,; todas as 

obras J,; Dioní~io p~.::udo-arcopagita conh,;cidas no Ocid,;m,; a ainda as canas 1-6. 
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ticiclade.s 1 A atribuição a Pedro consta apenas em um dos três manuscritos conhecidos (um dos 
quais é parcial). Recentemente loculisei outro manuscrito completo, o qual poderá trazer novos 
elementos para a questão. entre os quais a possibilidade de a obra ser associada a um Pedro 
Hispano dominicano. A Exposito petrínica é uma simples explicação corrida dos textos de 
Dionísio baseada na Ertmctio de Tomás Galo. que já é uma interpretação literal dessas obras. 
escrita em Vereei li por volta de 1238. Trata-se de uma glosa e não de um comentário. cujo con
teúdo é de pouca importância teológica. mas é de grande utilidade para esboçar uma evolução 
do pensamento de Pedro Hispano. ou para distinguir entre vários Pedras Hispanos. Teria sido 
escrita antes da Scientio. obra onde ocupam lugar de destaque as doutrinas dionisianas de hie
rarquia (ordo) e ela iluminação (metafísica ela !uz). enquanto que no Comentário ao De anima 
não encontramos traços dessas teorias. Esta exposição poderia constituir o e!t:mento ele ligação 
entre os interesses naturalísticos do Comenrârio sobre a alma e as preferências especulativas 
e simbolísticas da Scienria. mas dificultaria a explicação do posterior regresso aos problemas. 
temas e terminologia próprios dos escritos naturais e médicos. A datação destas paráfrases é 
balizada por uma referência ao «Ímperatore Frederico» em cuja posse se diz estar o De animo 
de Dionísio (p. 317). o que pressupõe que ainda estaria vivo. ora como o imperador morreu em 
1250 c a E.rrroctio de Tomás Galo foi composta por volta de 1238. a glosa foi escrita entre estas 
duas datas. 

Lugar à parte ocupam uns sermões dominicais. inéditos e nunca estudados. que se con
servam em 4 manuscritos (aliás diferentes entre si). São 155 homilias de tempon! sobre temas 
litúrgicos dominicais. cuja insersão na vida e nas obras de Pedro Hispano é muito difícil de 
explicar (talvez por essa razão nunca houve coragem para os estudar). Os sermões são atribuí
dos a um «fratris petri yspani de ordine prcdicatorum>}.s~ pelo que do seu estudo poderão advir 
novos elementos para a identificação de um Pedro Hispano dominicano. a quem. como vimos. 
em muitos manuscritos e catálogos medievais também é atribuído o Tmcwws ele lógica. e que 
poderia ser também o autor dos comentários a Dionísio. 

d) Medicina 
O mais importante testemunho da obra médica ele Pedro Hispano é o manuscrito 1877 da 

Biblioteca Nacional de Madrid. em cujos 290 grandes fólios. escritos em letra pequena, se 
encontram 3.000 questões relativas a lO comentários médicos e ao ln de anima/i/ms. referido 
atrás. É quase impossível determinar uma cronologia para as obras médicas. que em títulos e 
volume constitui a parte mais extensa das obras atribuídas a Pedro Hispano. Parece ser a parte 
mais tardia desses escritos, com os comentúrios a serem situados no período de Siena ( 1245?-
1250) e a composição elos receituários a ser prolongada mesmo até ao papado. Estas obras 

81 Ver BARBOS,.\. Joào ldorais: «Ü legado do --corpus Arcopagilicurn .. no Ocidente .. A "Expo~itio in librum 
de mystica theologia .. de Pedro Hispano>). in Cu!rura. Hisrúria e Filos(ijia 1 ( 1982) 25-..t-1. 

82 Cf. ms. Firenzc. BNC. Fc.s .. E.l.l59. I.!. Uma lista do tempo. rubrica c incipir de cada sermão encontra~ 
se cm SCI!:\EYER. Johanncs Baptist: Rcpcrrorium der Úileinischen Sermones des Mirte!o!tcrs.ji"ir di e lei r ron 1150-
/350. Band -1 : Auroren L~P ( BGPT!\·1 -l-3..+) Aschcndorf V .. Mlinster 19i2. pp. 652-663. 
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podem ser classificadas pelo estilo literário e pela sua finalidade: por um lado os comentários 
dirigidos a um público académico e por outro os especializados e receituários dirigidos sobre
tudo à auto-utilização pelos que têm menos posses. 

Os comentíírios médicos tiveram alguma difusão e intluência até ao início do século XVL 
quando foram editados os três comentários a Isaac Israelita.81 Eles abarcam uma boa parte do 
corpus médico greco-árabe traduzido no século XII que circulava sob o nome colectivo de 
Articela. na qual assentava o ensino universitário da medicina no século XIII.84 Para além dos 
comentários a Isaac, já referidos, conhecemos em duas dezenas de manuscritos os seguintes 
textos de Pedro Hispano: as Glose super Tegni seu in artem fHl!lY/111 Galeni, as Notu!e super 
Johonnicium Ysagoge od Tegni <Ga!eni>, as Quaestiones super libra de crisi et super !ibro 
de dielms decreroriis Galeni. umas Notule super regimen acutorwn Hippocrotis, os 
Prob!enwta supra prognostico Hippocratis, as Questiones super lihris aphorismorum 
Hippocratis. as Questiones super de pulsibus Fi!areri. e as Quaestiones super Viaticum 
Conswntini. 85 Estes comentários, onde é usada uma vasta gama de fontes, só poderiam ter sido 
compostos no período senense entre 1245-50 e, como tem sido realçado. têm uma forte ligação 
com o meio médico salernitano. sendo mesmo vistos sob a inlluência da obra ele Bartolomeu 
sa\ernitano.86 Se excluirmos que não estamos perante atribuições erradas, a existência de 
versões múltiplas de alguns dos comentários indicia um trabalho de revisão ou o resultado de 
cursos proferidos em universidades diferentes ou em anos diferentes. Todos estes comentários 
e glosas são sob a forma de questões. introduzidas por uma breve dilucidação do texto comen
tado, exactamente como o comentário ao De animalifms do manuscrito madrileno, que pode 
ser aproximado destas obras médicas. 

Existe também uniformidade formal entre as compilações de receitas extraídas de outras 
obras. ou tomadas da tradição popular ou da autoria de Pedro Hispano.37 O Thesaurus paupe-

83 ISAAC. Omnia opero l'.waci. n1l. L LugJuni 1515. ff. 11-103. D.:: Pedro Hispano. identificado no nllu-
m..: com João XX!. editam-se o Commen1nritu1t super /ihmm diewrum unirersa/ium lsaaci {!T. 11-103). o 
Cmnmenlarium super !ilmun diewmm JIMJicularium /.maci (ll l 03-156) c o Comnu'nWriurn super li h rum urinu
mmlsowi (ff. 106rh-203vh). Estas vmõcs :-ão muito diferentes das dos manuscritos. onde. por sua 1·cz. se con
servam pdo menos duas ITrsões diferentes de alguns desses comentários. 

S..J PESE:;TL T: <<Arti c medicina: la formazionc de! curriculum medico)). in Liloglri e me1udi di insegnamen-
lo nelrholia medioerale (seco/i X/1-X/\ 1

). (pp. 155-77) Congcdo Editore 1989. onde também é referido o papel de 
Pedro Hispano na difusão medicral da A nice/la. 

85 A edição das duas rcrsõcs da pane 5obrc o mal de amor nesta liltima obra encontra-se cm \V.-\CK. l\.Jary 
Frances: LO\·csickness in lhe Middle Ages. The \'ia!inun and ils Commemorics. Uni1·. of Pcnn~ilv. Press. 
Philadelphia 1990. pp. 210·25!. 

86 Ver a propósi\0 o estudo da obra médica de Pedro Hispano. baseado sobretudo no manuscrito I 877 da 
Biblioteca Nacional de l\ladrid. cm lvloH!'L"RGO. Picro: L"idea di nmura nel/"lialio Nomtannosrera. introd. di A. 
i\lrRRAY. Ed. CLUEB. Bologna 1993. pp. 109-1..16. 

87 Integram este grupo: o Liher de consen·omftt soniwrc. que inclui a Swnnw de consel-rwulo saniwlc c os 
opúsculos De h is que wt~{emnl eliWCl'lll c Qui mil cu.\"/odire sanirme1n slonwclli (ed. PEREIRA: Ohms .... c ii. na nota 
seguinte. pp. -+27-500). o De Negimine Sanilolis per umm's mcnses (ed. PEREIRA: Obras .... pp. -1-!..J-419). as Diewe 
super c_rmrgio (cd. K. SrDHOFF in Beimíge ~)Ir Gesch. der ChimtRie 2. !918: 395-398) c ainda o Trocrmus defebri
bus com que geralmente termina o Thcsaums pai!J)<'i"lllll ícl". nota seguinte). A estas obras deveriam acrescentar-se 
um Troclollts de anmlwmia c um De phlehmomia. conhecidos em apenas um manuscrito cada. 
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rum. uma compilação com finalidade prática e dirigida às gentes de menores recursos. ofere
ce milhares de receitas sobre todas as doenças. desde os cabelos até às unhas dos pés. e nele 
se combinam sem distinção a dietética. a farmacopeia e a magia. 88 A obra disfrutou de grande 
popularidade. atestada pelas traduções medievais para italiano, português. castelhano. catalão. 
francês, inglês, alemão. hebraico e. um pouco mais tarde. para russo. Testemunho desta extra
ordinária difusão são os cerca ele 100 manuscritos e as muitas dezenas de edições conhecidas. 
Sendo uma compilação. prestava-se a todo o tipo de acrescentos e supressões. pelo que a sua 
história literária é extremamente complexa. Também os receituários de oftalmologia tiveram 
grande clifusão.m por exemplo. l'vliguel Ângelo copiou algumas receitas para tratar as afecções 
elos olhos de que padeceu quando pintava o tecto da cape! a Sistina.90 

Nas obras médicas é evidente a predilecção de Pedro Hispano pela higiene e dietética. 
consideradas a melhor via para a conservação do regime elo corpo. evitando assim a necessi
dade de recorrer à medicina curativa. o outro ramo desta arte. Os receituários abrangem quer 
a conservação quer a cura do corpo. advertindo sempre que a conservação é mais importante 
que a cura. Os pares ele contrários quente-húmido/frio-seco permitem compreender o funcio
namento e a acção dos elementos no corpo vivo. Os princípios cósmicos de atracção-elo-semel
hante e repulsão-do-contrário explicam a acção elos elementos. das substàncias. das drogas e 
dos simples no restabelecimento do equilíbrio do corpo e a opção por certas panaceias de tipo 
mágico e pelo recurso a concepções astrológicas. 

Para lá do seu interesse científico. as obras de medicina têm também clara importância 
filosófica sobretudo quando são discutidos tópicos relacionados com os métodos das ciências. 
os graus de certeza do saber médico. as diferenças entre argumentos filosóficos e argumentos 
médicos. a natureza e fins elo homem. a teoria das causas e a inter-acção dos elementos. a natu~ 
reza e a origem ela alma. os modos do conhecimento, a relação alma-corpo, o papel elas paixões 
na explicação do agir humano. etc. 91 As obras médicas são também uma inesgotável fonte para 
o estudo das ideologias ela ciência médica medieval: superioridade do homem e inferioridade 
ela mulher, relações entre sexualidade e saúde. magia e cura. etc. 92 

88 Estudos edição crítica por PEREIRA. lvlaria Helena da Rocha: O!Jms médicas de Pedro Hispano (Acta 
Unircrsitatis Conimbrigcn~is). Coimbra 1973. pp. 1--108. o Tramaus de fe/J/'ibus encontra-se nas pp. 303-323. 

89 Trata-se das obras AIJIIO mirahilis ad risum conscrmndum ou Secre///m de oculis c do De cgrirudinihus 
ocufomm e/ curis. Estas obras. transmitidas pelos manuscritos geralmente cm conjunto. foram reunidas e editadas 
sob o tí!tllo comum mas inadequado De oculo por BERGER. Albrecht tvlaria: Die oplaa/mo/ogie I !iber de om/o) dcs 
Pemts Hispanus (Pemts ron Lissahon. spd!er Papsl Jolwnnes XXI.;. Text und übcrsetzung. Vcrlag \'On 
J.F.Lehmann. München 1899. respectivamente nas pp. 1-43 e 4-l-82. 

90 iv1anuscrito autógrafo. Vaticano. BAV. Vat.lat. 3211. 
91 Ver um estudo indicativo em ScHIPPERGES. Heinrich: «Grundzüge einer scolastischcn Antropologie bci 

Pctrus Hispanus)), in Aufsiil:e :ur Porlugiesischen Kulltuseschichle. Portuguicsische Forschungen der 
GOrresgesellschaft lvllinster. !.7 { 1967) 1-51 c a anterior bibliografia do autor aí citada. Na sua leitura deYc ser tida 
cm conta a questão entretanto revista da atribuição de algumas obras a Pedro Hispano. 

92 Um exemplo pode ler-se no capítulo dedicado il teoria pctrínica do mal de amor em \VACK. Mary F.: 
Loresickness in rhe 1Hidd!e Ages.. .. ed. cit. 
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Quanto à questão da identificação do Pedro Hispano ao qual estas obras são atribuídas há 
alguns escolhos que convém reanalisar. Uma vez que são transmitidos por famílias de manus
critos completamente diferentes, tratar-se- ia antes de tudo ele saber se o autor dos comentários 
é o mesmo dos receituários. Depois falta saber se o autor ou autores, ou apenas um deles coin
cide(m) com o Petrus Juliani que foi papa. Ao mesmo tempo terão de averiguar-se as relações 
destas obras médicas com as obras lógicas, as filosóficas e as teológicas referidas atrás. Os res
pectivos conteúdos mostram diversidade a mais para terem sido compostas por um mesmo 
autor no curto período de I 5 a 20 anos (1230/5-1250). 

Hoje sabemos que pelo menos alguns textos foram atribuídos a Petrus Hispanus por erro 
dos copistas ou dos editores e que outros são de pseudoepígrafos que procuravam o prestígio 
de que o nome Pernis Hispanus disfrutava, enquanto outros poderão até ter sido aproximados 
do seu nome numa estratégia difamatória do papa João XXI. Alguns escritos podem pertencer 
a diferentes autores com o mesmo nome. mas a tradição historiográfica teve sempre tendência 
a unificá-los e a repetir essas identificações e testemunhos sem a análise ,i.iS suas fontes. A 
chave para a interpretação do "puzzle'' Pedro Hispano tem sido a convergência para a tese do 
personagem único. sem se prestar a devida atenção üs diferenças e por vezes contradições entre 
as obras que lhe são atribuídas. O tratamento da matéria documental. que tem uma dimensão 
apreciáveL também tem sido orientado no sentido da identidade de um só Petrus Hispanus, por 
sua vez identificado com Iohannes XXI. Como vimos. para preencher as lacunas destas assi
milações t~m sido sugeridas hipóteses de difícil comprovação_ 

Com este estudo pretendeu-se reabrir a análise quer das lacunas biogrúficas quer das con
tradições e diverg~ncias entre as obras que são atribuídas a Pedro Hispano. Tendo em conta os 
elementos aduzidos. parece plausível sugerir que lhe têm sido atribuídos factos e obras de pelo 
menos três Pedros Hispanos diferentes: 

Petrus Hispanns, O.P: 
Autor do hocto/us e dos Syncolegoreumow. Poderia ser também o autor dos Sermone.í" c 

mesmo da E.\posilio das obras de Dionísio. que por vezes também é atribuída a um Petrus 
dominicano. De qualquer forma. tudo aponta para um autor natural do centro norte ele Espanha. 
distinto do autor das obras médicas c filosóficas c do papa João XXI. 

Petrus Hispanus Portugalensis: 
Autor da Scienrio /ibri de anima e do Liber de morte e/ ri/(/ ... natural de Portugal e com 

alguma relação com meiosJchartrenses. teria escrito estas obras na primeira metade do séc. XIII 
(antes de 1:240?). poderia Ser também o autor da Exposirio das obras de Dionísio. Ficaria por 
determinar a quem pertence o Comentário (/0 De animalibus do manuscrito de Florença e o 
Comemário {/0 De anima editado por Alonso, obras que pertenc~fiim a outro autor. 
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Petrus Hispauus medicus (=a Petrus .luliaui?): 
Autor dos comentários médicos e do Comentário ao De aninw!ibus do manuscrito de 

t'l.·hdrid. Poderá ser ou não o mesmo autor dos receituários médicos. A identificação deste autor 
permitiria ainda determinar se este Petrus Hispanus é o Petrus Juliani lisbonense que veio a ser 
o papa João XXI. 

A distinção entre estes autores. admitida pelos documentos e pelas obras. permitiria sim
plificar e resolver o ·'puzzle" Petrus Hispanus. 

José Francisco i'vlcírinhos 
Rua de Pan.·dcs. 25 
P-411111 PORTO !PORTUGAL) 




